


 

 

مة هي للكّحاب، وال جعّبر  املعلومات وآلاراء املقدَّ

 بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز ثفسير
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 ةحوث

(2) 

 :(1)ادلقدية

ًح حمس َ ِ ٱىحِهَتَٰب َول ٰ َختحِده َُزَل لََعَ
َ
ِٓي أ ِ ٱَّله ُد ّلِِله ٍح َ ُۥ ٱۡلح ََٔجاۜۡ  ََيحَػو َّله ا  ١ِغ ٍٗ ِ َرّي

ًح  ُٓ َ نه ل
َ
ٰيَِحِٰج أ ئَُن ٱىصه ٍَ ََ َحػح ِي ٌِِنَِي ٱَّله ؤح ٍُ ح َ ٱل ُّ َوُيبَّّشِ ُح ُ َِ َّله ٌّ ٗشا َشِديٗدا 

ح
ُِِذَر ةَأ ّّلِ

ا  ِٗ ًرا َخَص جح
َ
ةَٗدا  ٢أ

َ
ِٰهرنَِي ذِيِّ أ ا  ٣مه ُ َوََّلٗ ََذ ٱّلِله ٔاْ ٱَّته ُ ََ كَال ِي ً  ٤َوُيِِذَر ٱَّله ُٓ َ ا ل ٌه

ۚۡ إِن َحُلٔلَُٔن إَِله  ًح ِٓ فحَنِْٰ
َ
َح أ ٌِ ٗث ََّتحُرُج  ٍَ ِ ۚۡ َنُُبَتح ََك ًح ِٓ ِ َح ِغيحٖم َوََل ٓأِلةَآن ٌِ ةِِّۦ 

 .[5 -1]الؽفػ:  ىجسَنِذٗةا

ّٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف، وأنَّ محؿًدا طبُده ورسقلف،  وأْشَفُد أ

 وبعد:وَصِػقُّف مِـ َخْؾِؼِف وحبقبف، 

ة بقـ َيشَفُد واقعـا أن ِحقاًرا َكِشًطا بقـ إديان السؿاوية، وخاّص 

أن كـطؾَؼ يف  -كحـ الؿسؾؿقـ-الؿسقحقة واإلسالم، ويْػِرُض هذا القاقع طؾقـا 

 حقاركا مع أخر مِـ حؼائَؼ ثابتٍة، ٓ تتغقَُّر بتغقُِّر إجقال، مـفا:

 ڠّدياكة اإلسالمقة، وإنَّ طقسك إنَّ الدياكَة الؿسقحقة لؿ تؽتِؿْؾ إٓ بال -

ف مريؿ  كذلؽ، ٓ شلَن  ژهق طبد اهلل ورسقلف، لقس بنلٍف، وٓ ابـ إلف، وأنَّ أمَّ

َده  ڠلفا بإُلقهقَّة، وأكَّف  لؿ ُيْصَؾْب، كؿا أخَبَركا بذلؽ الؼرآن الؽريؿ، وردَّ

 أيًضا. الؿـصػقن مِـ الؿسقحققـ

                                                     

 م.2006هـ= 1427ُكشر هذا البحث سابًؼا يف مجؾة )دار طؾقم(، طام  (1)
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(3) 

 بعده، وإنّ  ملسو هيلع هللا ىلصإنَّ محؿًدا  -
َّ

ُسؾ، وٓ كبل الؼرآن  هق خاتُؿ إكبقاِء والرُّ

ُل مِـ الؾّ   الُؿـَزَّ
ِ
قِح الؿحػقظ، وهق آِخُر الُؽُتِب السؿاوية الؽريؿ هق كالُم اهلل

، أكزَلف اهلل  ًٓ َد بحػظف-كزو : لقؽقَن دافًعا لإلكساكقة إلك ملسو هيلع هللا ىلصطؾك محؿد  -وتَعفَّ

 والحضارّي 
ِّ

 العؼؾل
ِّ

 .أطؾك درجات الرقل

، ٓ َيختصُّ بجـٍس دون آخر، وٓ َمْقَزَة لؾجـِس  إنّ  -
ٌّ

ـٌ طاَلِؿل اإلسالم دي

 الذي كزَل الؼرآُن بؾغتف إٓ بالتؼقى والعؿؾ الصالح.
ِّ

 العربل

إيؿاكـا هبذه الحؼائؼ وغقرها ٓ يؽسبفا اقتـاًطا مِـ أخريـ هبا، وإكؿا  إنّ  -

عؾؿ، أو قادة الػؽر الديـل مِـ بـل تؽتسبف إذا وصَؾْت إلقفؿ طـ صريؼ أساصقـ ال

جـِسِفؿ، ومِـ أتباِع دياكتِِفؿ، وهذا ما رأيُت بعَضف يف كتاب: )دروس قرآكقة 

/ س(، لعالِؿ الدياكات الؼّس لؾؿسقحققـ: مدخؾ لدراسة كتاِب الؿسؾؿقـ الؿؼدّ 

باول شػارتزيـاو، الؿسقحل الدياكة، الربوتستاكتل الؿذهب، إلؿاين الجـسقة، 

الؿسقحل الربوتستاكتل )باول( إضافًة إلك أكف جَذَب اكتباَه  العالِؿ الؼّس  وهذا

الؿسؾؿقـ والؿسقحققـ إلك طـقاِن كتابف: حقث جؿع فقف بقـ طـصريـ متباطديـ 

ـف هذه الحؼائؼ الجريئة التل ذكرُتفا آكًػا، والتل   أو متـاقضقـ، فنكف قد ضؿَّ

خذها ُمرَتَؽًزا مِـ إحقان أن كتّ ٓ كستطقع كحـ الؿسؾؿقـ يف كثقر  -ربؿا-

 لؾحقار مع أخر.
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ٓ يسُؾُؽ الطريَؼ الؿباشر يف  -كغقره مـ الباحثقـ إلؿان-لؽـ )باول( 

بفات الؼاتؾة يف إبرازها، وإكؿا جاء هبا طؾك صريؼة الؿستشرققـ الذيـ ُيؾْ  ُؼقن الشُّ

امِغة، إكف مـفٌج استشراقل قؾِب الحؼائؼ الدَّ
(1)

اول( التخؾَُّص مِـ لؿ يستطِع )ب 

فات حقَل مصدِر الؼرآن بُ حَبائِؾِف: ولذلؽ جاَء كتاُبف يحقي العديَد مِـ الشُّ 

، كؿا يحقي الحؼائؼ التل ذكركاها أيًضا، ملسو هيلع هللا ىلصالؽريؿ، وحقل الـبل محؿد 

، ُمَذْبَذَبٍة بقـ ثؼافة الؽتاب ويؽشػ طـ شخصقٍة ديـقة قؾؼة، باحثٍة طـ الحّؼ 

أساصقر، والؼرآِن الؽريؿ وما ُيبفُره بف مـ حؼائؼ طؾؿقة س، وما يحقيف مِـ الؿؼدّ 

ة أتباع هذا شلن كثقر مِـ طؾؿاء الديـ الؿسقحل، وبخاّص  وتاريخقة كاصعة، ولعّؾ 

 الؿذهب الربوتستاكتل الذي ُيعطل قدًرا مِـ التػؽقر العؼؾل لفمٓء.

ـا )دروس قرآكقة لؾؿسقحققـ( جعَؾ بعَض يوالؽتاب الذي بقـ أيد

َػف )باول( مع الؿممـقـ باإلسالمالؿػؽِّ  ريـ إلؿان ُيَصـُِّػ مملِّ
(2)

، ويراه مِـ 

مف باحث ألؿاين طـ اإلسالم يف ألؿاكقا، ولعّؾ  هذا كان  أفضِؾ ما ُيؿؽـ أن يؼدِّ

الدافع الؿباشر لؾدكتقر/ السقد محؿد الشاهد لرتجؿِة هذا الؽتاب مـ الؾغة 

لة لؾؽتاب، إضافة إلك ما كتبف إلؿاكقة إلك الؾغة العربقة، وكتابة مؼد مة مطقَّ

                                                     

، مـ كتاب 139ص ،(1أشار إلك ذلؽ مرتجؿ الؽتاب الدكتقر/ السقد الشاهد، راجع الحاشقة رقؿ ) (1)

 )دروس قرآكقة(.

 .28، 27هؽذا قال مراد هقفؿان طـ باول وكتابف، راجع: دروس قرآكقة، ص (2)
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ـ سبعة فصقل: بدأها الؿملِّ مات لبقان محتقاه الذي َتَض ػ مِـ مؼدّ الؿملِّ  ػ ؿَّ

 بػصؾ )أمام الؼرآن(، وختؿفا بػضؾ )خاتؿ إكبقاء(.

َث هبا طالٌِؿ مِـ أبرز طؾؿاء  والؽتاب طؾك ما فقف مـ حؼائؼ طؾؿقة تَحدَّ

فات، ومـ هـا بُ يف ألؿاكقا، فقف أيًضا العديد مِـ الشُّ الديـ الؿسقحل الربوتستاكتل 

كاكت هذه الرؤية الـؼدية التل حاولُت مِـ خاللفا تؼقيَؿ أبرز ما يف الؽتاب مـ 

 قضايا، والرّد طؾك أهّؿ ما قالف مملِّ 
ٍّ

ػف مـ شبفات، وذلؽ مـ خالل مـفٍج تحؾقؾل

تاب إلك تؿفقد وثالثة يتـاوُل الؽتاَب شؽاًل ومضؿقًكا، فؼد أطدُت تؼسقؿ الؽ

ػف، ومرتجؿف، ومحتقاه، يف التؿفقد: التعريػ بالؽتاب، ومملَّ  مباحث، تـاولُت 

 متف. وكؼد ما جاء يف مؼدّ 

: طـ الؼرآن الؽريؿ، وتحدثُت فقف طـ قضقتقـ المبحث األولوجعؾُت 

مفّؿتقـ، هؿا: ترتقب الؼرآن، ومصدره اإللفل، وقد صال الحديث يف هذا 

ولة تتّبِع الشبفات التل أثارها )باول( يف كتابف حقل هاتقـ الؿبحث: لؿحا

 الؼضقتقـ.

ًٓ أربعة مِـ فصقل الؽتاب، المبحث الثاينويف  : تـاولُت فقف بالـؼد فصق

هذه الػصقل إربعة مًعا  وهل: )الرسؾ، الـبل، طقسك، خاتؿ إكبقاء(، وجؿعُت 

 ٓتحاد مقضقطفا.
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(6) 

ؼد فصؾقـ مـ الؽتاب، وهؿا: )الحجر فقف بالـ : وتـاولُت المبحث الثالث

إسقد، وحؽؿ العالؿ وخالؼف(. ثؿ الخاتؿة التل جعؾتفا طّؿا تقّصؾ إلقف 

 الباحث مـ كتائج، وما يـبغل أن يؽقن طؾقف الؽتاب.

الصقاب يف الؼقل، واإلخالص يف العؿؾ، وطؾك اهلل  سبحاكف أسلُل  واهللَ 

 قصد السبقؾ.
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 متهيد:

قرآكقة لؾؿسقحققـ: مدخؾ إلك كتاب الؿسؾؿقـ : )دروس عنوان الكتاب

س(، ترجؿة وتعؾقؼ الدكتقر/ السقد محؿد الشاهد، والؽتاب مـ صبع دار الؿؼدّ 

( مـ الحجؿ 152م، وطدد صػحاتف )2001 - الطبعة إولك - مصر - قباء

ضح ذلؽ مـ ط، والؽتاب لف صبعات أخرى سابؼة بالؾغة إلؿاكقة يتّ الؿتقّس 

القاردة يف بعض صػحاتفخالل اإلشارات 
(1)

. 

إلؿاين الربوفقسقر )باول شػارتزيـاو( ألؿاين  : هق الؼّس المًّلف

يـ الؿسقحل الؿعاصريـ الربوتستاكتل الؿذهبالجـسقة، أحد طؾؿاء الدِّ 
(2)

 دَ ، ُولِ 

م1923سبتؿرب  19يف 
(3)

، بعد اكتفائف مـ دراستف الجامعقة ُطقِّـ راطًقا روحقًّا 

م1970لؾطؾبة حتك طام 
(4)

، طؿؾ أستاًذا لؾعؼقدة اإلكجقؾقة )الربوتستاكتقة( 

ص رئقس العؾقم الديـقة بجامعة )دورتؿقكد( ومـاهج التدريس مع تخّص 

ـّ 1970يعؿؾ ما بقـ الجامعة والؽـقسة حتك طام  بللؿاكقا، وضّؾ  م، ويف س

                                                     

م(، وكذلؽ 1983/ 12/ 1)ـ، والؿـسقبة لـ)مراد هقفؿان( والؿمرخة ب27كتؾؽ القاردة يف: ص (1)

 م(.1989ػ كػُسف وذّيؾفا بؼقلف: )دورتؿقكد يف يقلقق الؿؼدمة الثاكقة التل كتبفا الؿملِّ 

 .14دروس قرآكقة، ص (2)

 .18روس قرآكقة، صد (3)

 .19دروس قرآكقة، ص (4)
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كرسل الثققلقجقا وتاريخ إديان يف كؾقة الرتبقة يف مـطؼة  الخؿسقـ أصبح أستاذ

ـّ التؼاطد طام الرو م1997ر )شؿال غرب ألؿاكقا(، بؾغ س
(1)

. 

أستاذ  ،هق إستاذ الدكتقر/ السقد محؿد الشاهد ومترجم الكتاب

جامعة إزهر، وقد  - كؾقة الؾغات -الدراسات اإلسالمقة بؼسؿ الؾغة إلؿاكقة 

ػ مراًرا يف أثـاء سػره ٕلؿاكقاالتؼك بالؿملِّ 
(2)

. 

 َتْقف الػصقل التالقة:: يضؿ بقـ دفَّ محتوى الكتاب

بدأ فقف )باول( كتابف بققػة أمام  ،الػصؾ إول: وطـقاكف )أمام الؼرآن(

 الؼرآن ومحاولة ففؿ رسالتف إساسقة.

                                                     

 ،ػات، مـفا: مشؽؾة الؿسقح طـد مارتـ بقبر: دراسة يف تاريخ إديان القفقديةولف طديد مـ الؿملَّ  (1)

وطؾؿ الـػس الديـل  .م، ولؿ يذكر السبب1997م، ولؿ ُيـشر إٓ طام 1951اكتفك مـ تللقػف طام 

وآجتؿاطل، والدياكات العالؿقة الؽربى، والػؽر التاريخل لـ)روز يـشتقك هقيسل(، وكتب الػقدا 

َس  والؽتاب الؿؼدس والؼرآن، وكؿاذج أساسقة لؾتجربة الديـقة، والبقذية والؿسقحقة، وغقرها، وأسَّ

در مـ خاللفا مجؾة )دياكات يف حقار( جؿعقة الدياكات العالؿقة يف مديـة )كقلـ بغرب ألؿاكقا(، وأص

صة حقل مسللة ـ، وتضؿ أبحاًثا طؾؿقة متخّص قْ طامَ  بنشرافف وآخريـ، وهل مجؾد ضخؿ يصدر كّؾ 

)إرهاصات أمؾ  :الحقار بقـ القفقدية والـصراكقة واإلسالم، صدر مـفا ستة أطداد، آخرها تحت طـقان

 .19، 18يف مجتؿع كقين(. راجع: دروس قرآكقة، ص

 .14دروس قرآكقة، ص (2)
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(9) 

ػ ر إسقد(، وفّسر الؿملِّ جَ والػصؾ الثاين: جعؾف تحت طـقان )الحَ 

 ر إسقد تػسقًرا رمزيًّا.جَ الحَ 

اه الؿملِّ  ( :ػوالػصؾ الثالث: سؿَّ
ّ

ث طـ  ،)الـبل هؽذا دون تحديد، وتحدَّ

 .ملسو هيلع هللا ىلصشخصقة الرسقل محؿد بـ طبد اهلل 

ث طـ  ،)حؽؿ العالؿ وخالؼف(ـػ بوالػصؾ الرابع: وَسَؿُف الؿملِّ  تحدَّ

 مػفقم إلقهقة بصػة طامة، ولـا تعؼقب طؾك هذه التسؿقة.

)الرسؾ(، تحّدث طـ الرسؾ  :والػصؾ الخامس: جعؾف تحت طـقان

رات الؿقجقدة يف ػؼ وما يختؾػ مع التصقّ تخَرَج مِـ الؼرآن ما يتّ جؿقًعا، واس

 س حقل هذا الؿقضقع.الؽتاب الؿؼدّ 

اه )طقسك(، ويليت حديثف طـ طقسك  معتؿًدا  ڠوالػصؾ السادس: سؿَّ

 طؾك ما جاء يف الؼرآن الؽريؿ.

)خاتؿ إكبقاء(، وجعؾف طـ خاتؿ إكبقاء ـوالػصؾ السابع: َطـَْقن لف ب

ًدا ِصدْ ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد  تِِف وأصالة رسالتف، وأكَّف خاتؿ إكبقاء، ممكِّ َق ُكُبقَّ
(1)

. 

  

                                                     

 .18، 17دروس قرآكقة، ص (1)
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 انرؤية اننقدية دلقديات انكتاب:

ل ما يؾِػُت الـظَر يف هذه الؿؼدّ  مات هق طـقان الؽتاب، الؿقسقم إنَّ أوَّ

الذي « سدروس قرآكقة لؾؿسقحققـ: مدخؾ لدراسة كتاب الؿسؾؿقـ الؿؼدّ »ـب

ػ بقـ متـاقَِضْقـ: فالؿسقحققن ٓ يممـقن بالؼرآن، فؽقػ يؼبؾقن جؿع فقف الؿملِّ 

مـف دروًسا؟! وربؿا َقبَِؾ الؿسؾؿقن دروًسا مِـ اإلكجقؾ: ٕهنؿ يممـقن بف 

، ويرون وققع التحريػ يف كثقر مـ تػاصقؾف، وطؾك هذا آطتبار فؼد  ًٓ إجؿا

، وسَقؼبؾ (ؾؿقـدروس إكجقؾقة لؾؿس)يؽقن مـ الؿؼبقل أن يؼقل يف العـقان: 

رون  الؿسؾؿقن هذا طؾك أكف لقن مِـ ألقان التبشقر الذي يؿارسف الؿبشِّ

ا العـقان هبذه الصقرة التل وضعفا  ُرون يف كثقر مِـ بؼاع العالؿ. أمَّ والُؿـَصِّ

ػ فقُدلُّ طؾك الحرص الشديد طؾك جذِب اكتباه الؿسؾؿقـ، ولػِت أكظار الؿملِّ 

 يف جذب اكتباه همٓء وأولئؽ. أكف كجح الؿسقحققـ، وٓ شّؽ 

ػ كان يؼصد بالتسؿقة إولك لؾؽتاب: )طؾقم قرآكقة ويف رأيل أنَّ الؿملِّ 

)ما يـبغل أن يعؾؿف الؿسقحققن طـ الؼرآن( أو )ما  -قبؾ تعديؾفا-لؾؿسقحققـ( 

أن يؽقن اسؿ الؽتاب:  -يف رأيل-ٓ يعؾؿف الؿسقحققن طـ الؼرآن(، وإَْولك 

فؼط، وهذا اجتفاد مـّل ُيْؿؾِقف  (سكتاب الؿسؾؿقـ الؿؼدّ مدخؾ لدراسة )

ػ إلك الؼرآن، لؿ يعتؿد محتقى الؽتاب: ٕكف طؾك الرغؿ مِـ كثرة رجقع الؿملِّ 

ة طؾك الؼرآن، وٓ طؾك الػفؿ اإلسالمل الصحقح لؾؼرآن، فقؿا قالف مـ آراء مفؿّ 

 وغقرهؿ.وإكؿا اطتؿد يف ذلؽ طؾك آراء كثقر مـ الؿستشرققـ إلؿان 
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وسـرى ذلؽ كثقًرا يف صػحات البحث، بؾ ويف قؾقؾ مـ إحقان تبدو 

ػ بالؾغة العربقة والثؼافة اإلسالمقة قاصرة، وربؿا أدَّى ذلؽ إلك معرفة الؿملِّ 

التػسقر غقر الصحقح ٔيات الؼرآن الؽريؿ، بؾ وآستشفاد هبا يف غقر ما ترمل 

 إلقف، كؿا سـرى ذلؽ تػصقاًل.

ػ طـ ػ لؾرتجؿة العربقة( كشػ الؿملِّ مة الؿملِّ مة إولك )مؼدّ ويف الؿؼدّ 

اِء وٕكـل كتبُت الدروس الؼرآكقة بدايًة لؾؼرّ »بعض أهداف الؽتاب فؼال: 

ـُْتف الرجاء الذي صالبُت  بف إخقاين يف الديـ الؿسقحل،  الؿسقحققـ فؼد َضؿَّ

 ـ هذا الطؾب آطرتاة الؽـقسة الؿسقحقة، ويتضؿّ وبصػة خاّص 
ّ

محؿد،  ف بالـبل

ًٓ حؼقؼقًّا مرَس  اًل ضؿـ رسؾ اهلل إكبقاء، وأكف جاء لؾؿسقحققـ واطتباره رسق

«أيًضا برسالِة هداية
(1)

. 

هذا  ؟ إنّ ملسو هيلع هللا ىلصة محؿد ػ بطؾب آطرتاف الؿسقحل بـبقّ ماذا يؼصد الؿملِّ 

إٓ شقًئا واحًدا هق اإليؿان برسالة  -طـدكا كحـ الؿسؾؿقـ-الطؾب ٓ يعـل 

جؿؾًة وتػصقاًل، وآطرتاف بؿا أصاب الدياكات السابؼة كالقفقدية اإلسالم 

الؼرآن هق الؿفقؿـ طؾك  والؿسقحقة مـ تحريػ وتبديؾ وتغققر يف كتبفا، وأنّ 

ؿ الػصؾ. أّما ؽْ كتِب هذه الدياكات، وما جاء فقف بشلهنا هق الؼقل الصدق، والحُ 

ػ يؼصد برجائف هذا أن تعرتف الػرقة الؿسقحقة التل يـتؿل إلقفا إذا كان الؿملِّ 
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 مِـ إكبقاء الؿذكقريـ يف العفد الؼديؿ فؿا أغـك محؿًدا  ملسو هيلع هللا ىلصة محؿد بـبقّ 
ٍّ

كـبل

؟ هؾ ملسو هيلع هللا ىلصق محؿد دْ وديـَف طـ هذا آطرتاف! وماذا أفاد اطرتاف الؿشركقـ بِص 

مـعفؿ ذلؽ مـ حربف والؽقد لف؟ هقفات
(1)

! 

إّن الؼرآن لؿ »ػ الديـقة الؿسقحقة كاكت سبًبا يف ققلف: ؿملِّ ثؼافة ال ولعّؾ 

ا  يؽـ فؼط بالـسبة لؾؿسؾؿقـ، بؾ وأيًضا بالـسبة ٕهؾ الؽتاب: كتاًبا كؼديًّ

، هذه العبارة تحتاج إلك إضافة لتستؼقؿ مع الػفؿ «بَّ اإلسالم إصقؾيؽشػ لُ 

مصدره تجعؾ ذهـ الؼارئ  دوكؿا تحديد« كتاًبا كؼديًّا»اإلسالمل لؾؼرآن، فعبارة 

يـصرف إلك اطتبار الؼرآن كسائر الؽتب البشرية الـاقدة لسقاها، والحؼقؼة أّن 

م مـفًجا إلفقًّا  الؼرآن كتاٌب إلفل ٓ دخؾ لؾبشر فقف مـ قريب أو بعقد، ثؿ إكف يؼدِّ

َم بف سؾقَكفؿ يف إرض بؿا يتّ لؾبشر كافّ   ػؼ مع مراده سبحاكف: ولذا لقة: لُِقَؼقِّ

ػ بعبارتف هذه ققلف: )بؾ وأيًضا بالـسبة ٕهؾ الؽتاب يعّد كتاًبا استبدل الؿملِّ 

 إلفقًّا كاقًدا لؾؽتب السابؼة(، لربؿا استؼام الؿعـك الذي قصد إلقف.

                                                     

أن  -يف رأيف-رسالة هداية لؾؿسقحققـ، ففؾ يعـل هذا  ملسو هيلع هللا ىلصػ يرى أن رسالة محؿد وإذا كان الؿملِّ  (1)

يف  الؿسقحققـ أن طؾك ضالل يف ديـفؿ، وأكف يجب طؾقفؿ أن يرجعقا طـ هذا الضالل إلك الحّؼ 

ق دطقاه هذه وهق كػسف ٓ يزال مسقحقًّا يممـ هبذا الضالل، ويراه دْ ػ ِص د الؿملِّ اإلسالم؟ وبؿاذا يميّ 

ا؟ ألقس يف ذلؽ تـاقض غريب؟ وإذا كان الؿملِّ  فنكف إن ضؾَّ  -وكتؿـك ذلؽ-ػ صادًقا يف دطقاه هذه حؼًّ

ا طؾك طؼقدتف الؿسقحقة، ففذا مـف جحقد بؿا يعتؼد صدقف، وهق بذلؽ يؽقن كؿـ تحّدث ط ـفؿ مصرًّ

ٍِنَي حمس الؼرآن، فؼال: ٰيِ َه ٱىظه ةََُُٔم َوَلِٰس ًح ََل يَُسّذِ ُٓ ِ  أَـِبَيِٰج  َفإِجه  . [33]إكعام:  ىجسََيحَدُدونَ  ٱّلِله
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ػ: فبعد مـاقشتف لؿسللٍة ُكَر ما أحسـ فقف الؿملِّ ذْ ولؽـ مـ اإلكصاف أن كَ 

يرّد طؾك  ملسو هيلع هللا ىلصك رسقل اهلل القحل اإللفل، وكقػقة كزولف طؾ محقرية تخّص 

أّن آكطباع بلّن الالوطل لدى »الؿستشرق )كار جقستاف يقكج( الذي يرى: 

الـبل محؿد كان هق مصدر كالم اهلل الذي تضّؿـف الؼرآن، بؿعـك أن مصدر 

ات(، فقعؼب القحل إلفقًّا خارًجا طـ ذواتـا، بؾ هق يف أطؿاق الـػس )الذّ 

أّن هذا الػفؿ خاصئ بالـسبة لؿعـك الصقرة إٓ »ػ طؾك ذلؽ بؼقلف: الؿملِّ 

«لقة لالوطل الجؿعلإوّ 
(1)

 . 

إّن »ر بعد رّده قائاًل: ػ يف رّد هذا الػفؿ وتخطئتف، وقرّ وقد أحسـ الؿملِّ 

مصدر القحل الؼرآين الذي تؾّؼاه محؿد لؿ يؽـ باصـف، ولؿ يؽـ الالوطل 

 
ّ

وح الذي جاء بف لَؿَؾؽ والرُّ البشر، بؾ هق ا مع كّؾ  الجؿعل التل يشرتك فقفا الـبل

مـ العالؿ الروحاين: طالؿ القحل، حقث يؽقن اهلل هق الؿصدر إول 

«لؾقحل
(2)

. 

وسقـاقش هذا الؼقل يف أكثر مـ مقضع مـ كتابف، وسـعرض لفذه الؿسللة 

 التل أثارها كثقر مـ الؿستشرققـ مـ أمثال )يقكج( يف حقـفا.
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لك طالقة الؼرآن بؿا قبؾف مِـ دياكات ػ أيًضا طـدما أشار إكؿا أحسـ الؿملِّ 

كاكت هـاك طؼائد يفقدية، ويفقدية مسقحقة »يفقدية، ويفقدية مسقحقة، فؼال: 

ح ما كان مقجقًدا قد أشار الؼرآن إلقفا، ذَكرها مِـ أجؾ أن ُيْؽِؿَؾ ويثبت ويصحّ 

 الؼقل بلّن كّؾ  كحـ ٓ كريد اإلكثار مِـ إمثؾة طؾك أنّ »، وقال: «مـ قبؾ

الدياكات ترجع إلك كؿقذج أّولل واحد قد صّححف القحل الؼرآين يف مرحؾة 

 إلفقة جديدة )القحل الجديد/ الؼرآن(. أّما يف الؼرآن فؼد اكسحب ذلؽ طؾك كّؾ 

القحل ٓ يفدم صبقعة الـػس، بؾ يضعفا يف مؽاهنا الصحقح الذي  البشر... إنّ 

«ُخؾَِؼْت مـ أجؾف
(1)

. 

مة الثاكقة، فؼد ر الؿتعارضة حقل كتابف يف الؿؼدّ ػ وجفات الـظوكؼؾ الؿملِّ 

شلء  قبؾ كّؾ »هاجؿت وجفة الـظر الؿسقحقة الؽتاب، وقال )مقؾد كقربجر(: 

 يسبب هذا الؽتاب شعقًرا بعدم آرتقاح طـد الؿسؾؿقـ أكػِسفؿ فقؿا يخّص 

ف طؾك )مدخؾ أن كتعرّ  -كحـ الؿسقحققـ-ففؿفؿ لؾؼرآن... فؿاذا يػقدكا 

«يتعارض مع ففؿ الؿسؾؿقـ؟ -يؼصد كتاب باول-لؾؼرآن( 
(2)

. 

وكاكت كؾؿة )مراد هقفؿان( الؿسؾؿ إلؿاين يف تعؼقبف طؾك هذا الؽتاب 

 -كتاب باول-يعّد هذا الؿدخؾ »قد َوَضَعْتُف يف مؽاكف الصحقح طـدما قال: 
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أفضؾ ما يؿؽـ أن يحدَث لـصرة ديـ اهلل يف  -ببساصة-لؾؼرآن ولإلسالم أيًضا 

«ا خالل الػرتة الحالقةألؿاكق
(1)

. 

ؾَّط الضقَء كثقًرا طؾك ما رى أكف َس كمة الؿرتجؿ لؾؽتاب فنذا اكتؼؾـا إلك مؼدّ 

ِضل الؼارئ الؿسؾؿ، ولؿ يػعؾ ذلؽ مع سؾبقات الؽتاب ز بف الؽتاب مؿا ُيرْ تؿقّ 

مؿا يتعارض مع العؼائد والػؽر اإلسالمل، حتك إّن تعؾقؼاتف يف الحاشقة جاءت 

ػ الؽتاب مـ قضايا وشبفات ضخؿة حقل تـاسب مع ما أثاره مملِّ ُمجؿؾة ٓ ت

 ة، ومـ ذلؽ طؾك سبقؾ الؿثال:اإلسالم بصػة طامة، والؼرآن الؽريؿ بصػة خاّص 

يـ الؿسقحل الربوتستاكتل الربوفقسقر باول هق أحد أبرز طؾؿاء الدِّ »ققلف: 

د مـ الؿػؽريـ ز بجرأة طؾؿقة كادرة، قد ٓ ُيداكقف فقفا أحالؿعاصريـ، يتؿقّ 

«الؿعاصريـ
(2)

. 

وقد يؽقن باول هؽذا يف كظر أستاذكا الدكتقر الشاهد، شريطة أٓ يمّثر ذلؽ 

هذا اإلطجاب يـعؽس طؾك  ل رأيُت طؾك ما ورد يف الؽتاب مـ مادة طؾؿقة، لؽـّ 

ػ يف ا تـاولف الؿملِّ ما ورد يف الؽتاب مـ مادة طؾؿقة، ومثال ذلؽ: يف حديثف طؿّ 

الحجَر إسقَد تػسقًرا رمزيًّا ٕقصك درجة،  -باول-ر يػّس »يؼقل:  الػصؾ الثاين،

ٓ يف مؼدمتف، -، ولؿ يذكر الؿرتجؿ دلقاًل واحًدا «إٓ أكف مـطؼل ويؼبؾف العؼؾ

                                                     

 .27دروس قرآكقة، ص (1)

 .27دروس قرآكقة، ص (2)



 

 

 رؤية نقدية –املسلمني املقدس( كتاب )دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب 

 ةحوث

(16) 

طؾك مـطؼقة هذا التػسقر  -ف، وٓ يف الحقاشل التل ذكرهاوٓ يف الػصؾ الثاين كؾّ 

ف طـ الحجر إسقد يف مقضعفػ فقؿا قالأو طؼالكقتف، وسقف كـاقش الؿملِّ 
(1)

. 

أورد »ػ لؿادة الػصؾ الثالث بؼقلف: ؿ طؾك طرض الؿملِّ ويعؼِّب الؿرتجِ 

يف  ملسو هيلع هللا ىلصص مـ صحقػة الؿديـة التل أمالها الرسقل ػ ترجؿة رائعة لؿؾخّ الؿملِّ 

ز الؿـفج وهذا ما يؿقّ »، ثؿ يؼقل: «إلخ الؿديـة، أخذه طـ سقرة ابـ إسحاق...

ػ، حقث يرجع إلك الؿراجع العربقة، وٓ يعتؿد يف بحثف العؾؿل الدققؼ لؾؿملِّ 

طؾك ما كتبف الؿستشرققن، وكان مرجعف إساسل يف هذا الؽتاب هق الؼرآن 

«تب التػسقر اإلسالمقة الؼديؿة والحديثةالؽريؿ، وكُ 
(2)

. 

يتـاقض مع ما قالف يف كثقر مـ  -مـ إستاذ الؿرتجؿ-وهذا الؼقل 

َبَع (: »1ل ٓ الحصر: ققلف يف الحاشقة رقؿ )حقاشقف، وطؾك سبقؾ الؿثا اتَّ

ريـ يف طرض أفؽاره بطريؼة الؿملِّ  ػ مـفج كثقر مـ الؿستشرققـ والؿـصِّ

ف: ( قال إستاذ الؿرتجؿ ما كّص 77، ويف حاشقة رقؿ )«تجذب اكتباه قّرائف...

ػ يستخدم تعبقرات الؿملِّ  يالحظ هـا ويف بعض الؿقاضع إخرى أنّ »

ػ ذلؽ ، فؽقػ يتؿ لؾؿملِّ «إلخ ـ والالهقتققـ الؿسقحققـ والقفقد...الؿستشرقق

 !دون الرجقع إلك مصادرهؿ؟
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 راجع الؿبحث الثالث مـ هذا البحث. (2)
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 ثانيًا: يالحظات عهى تقسيى ادلؤنف نفصىل كتابه:

َؿ الؿملِّ ربؿا يؽقن مـ الؿؼبقل أن ُيؼَ  ػ كتاَبف كؿا ُتؿؾقف طؾقف ثؼافتف سِّ

د صة أن تحدّ الؿتخّص الديـقة أو العؾؿقة، أو مقضقع الؽتاب، وطؾك الـظرة 

أقسام الؽتاب كؿا ُتؿؾقف الػؽرة التل يتـاولفا هذا الؽتاب أو ذاك حتك ترتابط 

أكتظر مـ  أجزاُؤه، وتتعاكؼ أفؽاره فقؽقن وحدة مقضقطقة واحدة، وكـُت 

متف أو حتك يف حقاشقف: فؼد ؿ أن ُيشقر إلك ذلؽ يف مؼدّ أستاذكا الدكتقر الؿرتجِ 

الث طـ الـبلالث ػ الػصَؾ جعؾ الؿملِّ 
(1)

هؽذا دون أّي إشارة يف إصؾ أو يف  

د َمـ الؿؼصقد هبذا الـبل، أهق طقسك أم محؿد   ؟ڽالحاشقة ُتَحدِّ

، ڠ، والػصؾ السادس طـ طقسك ۏوالػصؾ الخامس طـ الرسؾ 

هذه  ، وأّول ما يؾِػُت الـظَر يف ذلؽ أنّ ملسو هيلع هللا ىلصوالػصؾ السابع طـ خاتؿ إكبقاء 

، فؿا الداطل إلك (ۏث طـ مقضقع واحد وهق )الرسؾ الػصقل الثالثة تتحدّ 

فا تحت ا؟ وإَْولك أن تؽقن كؾّ هذه التؼاسقؿ الؿػتَعؾة إذا كان الؿقضقع واحدً 

ـ يشاء مـفؿ: ولذلؽ ث الؿملِّ ، ويتحدّ ۏطـقان واحد هق الرسؾ  ػ تحتف طؿَّ

 أرى أن تؽقن فصقل الؽتاب أربعة، ٓ سبعة، وتؽقن طؾك هذا الـحق:

 : أمام الؼرآن.األولالفصل 
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ػ، ولـا طؾقف اه الؿملِّ : حؽؿ العالؿ وخالؼف. )هؽذا سؿّ والفصل الثاين

 تعؼقب طـدما كتـاولف بالتػصقؾ(.

 .ۏ: الرسؾ والفصل الثالث

 : حقل الحجر إسقد.والفصل الرابع

ػ لػصقل د رؤى اجتفادية تؿؾقفا العـاويـ التل اختارها الؿملِّ هذه مجرّ 

هذه  -إن شاء اهلل-ػؼ. وسلجعؾ ؾػ معل يف ذلؽ أو يتّ الؽتاب، وقد يخت

 هل: ،الػصقل إربعة تحت ثالثة مباحث

 : أمام الؼرآن.المبحث األول

 .ۏ: الرسؾ والمبحث الثاين

 والحجر إسقد. ،: حؽؿ العالؿ وخالؼفوالمبحث الثالث

الؼارئ لفذا  ومِـ وجفِة كظري، وقبؾ أن كبدأ يف الؿبحث إول: إنّ 

ة لإلجابة طـ بعض ا أو مسؾؿً الؽتاب سقاٌء كان مسقحقًّ  ا يف حاجة ماسَّ

 التساؤٓت التل يثقرها محتقاه، وكجؿؾفا يف ثالثة:

 ًٓ ا ػ هدفً : ما مققػ الؼرآن مِـ مسللة حقار إديان التل جعؾفا الؿملِّ أو

ػف مـ الؽتب؟  مـ أهدافف يف هذا الؽتاب، ويف غقره مؿا ألَّ
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َر يـابقَع الحقار مع جؿقع الخصقم،  : إنّ والجواب الؼرآن الؽريؿ قد َفجَّ

ات، أو يف الؽتب السؿاوية، سقاٌء كاكقا مخالػقـ لف يف اإليؿان باهلل، أو يف الـبقّ 

والؼارئ لؾؼرآن يجد مِـ إدلة طؾك ذلؽ ما ٓ يؼع تحت حصر، وكذلؽ كتب 

والؿشركقـ ملسو هيلع هللا ىلصل السقرة الـبقية وما فقفا مِـ حقار بقـ الـب
(1)

. 

ػ، والتل أثََّرت : ما أصقل الِػرقة الربوتستاكتقة التل يممـ هبا الؿملِّ وثاىًوا

 وٓ شؽ يف فِؽره؟

قة تختؾػ طـ بؼقة الػرق الـصراكقة: ٕهنؿ : الربوتستاكتقة فِرْ والجواب

قا طؾك الؽـقسة الغربقة الؽاثقلقؽقة باسؿ اإلكجقؾ والعؼؾ، وتسؿّ  ك احتجُّ

أمر يخالػ الؽتاب وخالص  لربوتستاكتقة، حقث يعرتضقن طؾك كّؾ كـقستفؿ با

بعقن اإلكجقؾ دون سقاه، ويعتؼدون ك باإلكجقؾقة أيًضا، حقث يتّ أكػسفؿ، وتسؿّ 

أنَّ الؽؾَّ قادٌر طؾك ففؿف، فالؽؾُّ متساوون، ومسمولقن أمامف
(2)

 . 

                                                     

ِهَث إَِله حمس ومـ إدلة الؼرآكقة طؾك ذلؽ مـ الؼرآن ققُلف تعالك: (1) َ ُخَو ٱۡلح ْ ىََ يَدح ٔا ُ َ  َوكَال وح  ََكَن  ٌَ
َ
ًٔدا أ ُْ

 َِ َهٰ ٔاْ ةُرح احُ َْ ٰۗ كُوح  ًح ُٓ اجِيُّ ٌَ
َ
ًح َصِٰدرنِيَ ََُصَٰرٰىٰۗ حِيحَم أ ًح إِن ُنُِخ َُذواْ حمس، وققلف تعالك: [111]البؼرة:  ىجسُس ِم ٱَّته

َ
أ

ۖٗ َهَٰذا  ًح َُِس َهٰ ٔاْ ةُرح احُ َْ ۖٗ كُوح  ٗث َٓ ِ ُر  ٌَِ ُدوُِِّۦٓ َءال َ  ذِنح ٌَ  ٗۖ َقه َٔن ٱۡلح ٍُ يَ ًح ََل َحػح ُْ ََثُ زح
َ
َ َرتحِِلۚ ةَوح أ ٌَ ُر  ِِعَ َوذِنح ٌه

رُِعٔنَ  ػح ٌُّ  ً ُٓ  584، 583/ 2)، (392، 391/ 1). وراجع السقرة الـبقية ٓبـ هشام: [24]إكبقاء:  ىجسَذ

 د.ت. دار الرتاث العربل= ،تحؼقؼ د/ أحؿد حجازي السؼا(، 26

ة ومـاهضة لفا، ومـ لت مـ حركة إصالحقة داخؾ الؽـقسة إلك حركة طؼائدية مستؼؾّ وهل حركة تحقّ  (2)

 -م1484ألؿاكقا= الروخ هقلدريخ زويـجؾل: م يف 1546 -م1483أبرز ممسسقفا: )مارتـ لقثر: 

= 
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ِريـ لؾد: هؾ يؿؽـ تصـقػ الؿملِّ وثالًثا ياكة ػ ضؿـ الؿستشرققـ الُؿَبشِّ

 الؿسقحقة يف ديار الؿسؾؿقـ مـ خالل هذا الؽتاب؟

ػ وٓ كؼقل إٓ بؿا تحت أيديـا مِـ أدلة: وذلؽ بد أن كتققّ  : ٓوالجواب

ٕنَّ هدفـا مـ الـؼد لقس الؿسائؾ الشخصقة، وإكؿا الؼضايا العؾؿقة، فؿـ إدلة 

ػ ما ذكره يف كثقر مـ الؿقاضع مـ إكصاٍف لؾؼرآن، ولؾـبل ة الؿملِّ قّ ـ كِ ْس طؾك ُح 

أ فقف بالحديث طـ ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد  ، وما ردَّ بف طؾك كثقر مـ الؿػرتيات، وما تجرَّ

ْؾب، حتك إنَّ الدكتقر )مراد هقفؿان( ڠاهلل طقسك  كبل ، ومـاقشتف لؿسللة الصَّ

                                                     
= 

م(، واكؼسؿت الحركة الربوتستاكتقة إلك كـائس طديدة، 1564 -م1509م= جقن كالػـ: 1531

وصقائػ مختؾػة، ومـ أهؿفا: الؽـقسة الؾقثرية، الؽـائس الؿصؾحة، والؽـائس إسؼػقة، وغقرها، 

س وحده، : الخضقع لـصقص الؽتاب الؿؼدّ وُتخالػ هذه الؽـائُس سائَر الؽـائس إخرى فقؿا يؾل

وطؾك كصقصف ُتؼاس أّي أوامر صادرة طـ الؽـقسة، وطدد أسػار العفد الؼديؿ التل يممـقن هبا ستة 

وستقن سػًرا، وأّما باقل إسػار، وطددها: أربعة طشر فتسؿقفا )إبق كريػا( أي: غقر الصحقحة، فال 

بعصؿة البابا أو رجال الديـ، وهتاجؿ بقع صؽقك الغػران، تعرتف هبا، ٓ يممـ أتباع هذه الؽـائس 

شرط الؿجلء الثاين لؾؿسقح هق إقامة دولة  والؼداسة ٓ تـحصر يف شخص بذاتف، ويممـ أتباطفا بلنّ 

إسرائقؾ يف فؾسطقـ، وترتبط الجذور الػؽرية والعؼائدية يف هذه الؽـائس بالدياكات القثـقة. راجع: 

هـ. 1414 -الطبعة إولك -مصر -دار الشروق (،292/ 3) ،م محؿد طبدهإطؿال الؽامؾة لإلما

الطبعة  -، دار الػؽر العربل226 -200ومحاضرات يف الـصراكقة لإلمام محؿد أبق زهرة، ص

، تحؼقؼ: طؿر الدسققل، مؽتبة 183هـ. وإضفار الحؼ لرحؿة اهلل الفـدي، ص1397 -الخامسة

 هـ.1384بقا، لق -القحدة العربقة، الدار البقضاء
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داد الؿسؾؿقـ، ر إلؿاين الؿسؾؿ َيعترب )باول( مملَػ هذا الؽتاب يف طالؿػؽّ 

)اإلسالم يف إلػقة الثالثة( :بآرائِف يف كتابف واستدّل 
(1)

. 

َح وإن كان الؿملِّ  ا بذلؽ مطؾًؼا يف أيٍّ مِـ ػ ذاتف والؿرتجؿ لؿ ُيصرِّ

ػ )باول شػارتزيـاو( يف صػحات الؽتاب: ولذلؽ فإَْولك أن كجعؾ الؿملِّ 

ثقر مـ أققالف وأفؽاره مصافِّ الباحثقـ طـ الحؼقؼة، ففق باحث قد أصاب يف ك

يف هذا الؽتاب، وأخطل يف بعضفا، وخؾط الصقاب بالخطل يف بعضف أخر، 

 والؿعصقم َمـ طصؿف اهلل.

  

                                                     

مراد هقفؿان، ترجؿة: طادل الؿعؾؿ،  /راجع: اإلسالم يف إلػقة الثالثة: دياكة يف صعقد، لؾدكتقر (1)

 هـ.1424السعقدية، الطبعة إولك،  -الرياض -مؽتبقة العبقؽان



 

 

 رؤية نقدية –املسلمني املقدس( كتاب )دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب 

 ةحوث

(22) 

 :ادلبحث األول: أياو انقرآن

اه الؿملِّ  ػ )أمام الؼرآن( مادة هذا سـجعؾ الػصؾ إول الذي سؿَّ

يا التل أثارها ؼ بالؼرآن الؽريؿ مـ الؼضاالؿبحث، ثؿ كضقػ إلقف ما يتعؾّ 

ػ يف بؼقة فصقل الؽتاب: مـًعا لؾتؽرار، ويؿؽــا تؼسقؿ مجؿؾ هذه الؿملِّ 

 كاكت يف الػصؾ إول، أو يف سائر فصقل الؽتاب إلك: الؼضايا سقاءٌ 

 ترتقب الؼرآن، وتـاسؼ مقضقطاتف، ودطقى التَّْؽرار فقف. - 

 مصدر الؼرآن.  -

: ترتوب القرآن، وتناسق موضوعاته،  ًٓ  :ودعوى التَّْكرار فوهأو

الؼارَئ الؿسؾؿ صدمة شديدة بؼقلف طـ  ُػ يف بدية هذا الػصؾ يصدم الؿملِّ 

أكف يؼػ  -طـدما يؼرأ الؼرآن-فؼد يبدو لؾؿرء يف القهؾة إولك »الؼرآن الؽريؿ: 

أمام كؿٍّ هائٍؾ غقر متـاسؼ مـ العبارات والصقر والؼصص هق أقرب إلك 

رية طؾك عْ لؽتاب بالؿعـك الصحقح. كجد طروًضا ِش الخؾقط العشقائل مـف إلك ا

هذا يثقر يف  أطؾك درجات الجؿال، يتبعفا مباشرة طرض ٕحؽام شرطقة. كّؾ 

ؾ الؽتاب كؾَّف، وقصص غقر ضاف إلك ذلؽ تؽرار يتخؾّ قف، يُ اإلكسان إحساًسا بالتِّ 

ا كامؾة، وٓ يجدها الؼارئ مؽتؿؾة يف أّي مقضع آخر مـ الؽتاب، فتبدو وكلهن

ِؿـ الؿستحقؾ بالـسبة إلك معرفة الؼارئ هبا مسبًؼا. إكف لَ اقتباسات يػرتض 
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ـ مِـ أن يؽقن لـػسف ففًؿا متؽاماًل، بؾ غاية ما يؿؽـ الؼارئ الؿبتدئ أن يتؿؽّ 

«أن يصؾ إلقف الؼارئ هق ترتقب شؽؾل لفذه الؼصص والسقر...إلخ
(1)

. 

ا الؼارئ الؿسؾؿ إذا لؽـ يؿؽــا أن كتجاوز طـ هذه الصدمة التل يصدم هب

ػ حاول يف افتتاحقة هذا أخذكا برؤية إستاذ الؿرتجؿ، التل يرى فقفا أن الؿملِّ 

ريـ الذيـ يستدرجقن الؼارئ  الػصؾ أن يسقر طؾك مـفج الؿستشرققـ والؿـصِّ

الؿسؾؿ بؿدح الؼرآن واإلسالم يف بداية كتبفؿ، ثؿ يـتفقن بالفجقم طؾقفؿا، 

 بالطعـ يف الؼرآن، وبصقرة طؽسقة حاول )باو
َّ

ل( أن يستدرج الؼارَئ الؿسقحل

فبدأ الػصؾ إول هبذه الصدمة العـقػة لؾؼارئ الؿسؾؿ، وآسرتضاء لؾؼارئ 

الؿسقحل
(2)

! 

ر يف أسالقب آستشراق ؽْ وهذا إسؾقب يف الؽتابة يؽشػ طـ مدى الؿَ 

ع طـ دَ  كتابات طـ  طاف فقؿا تسققف مِـسِّ السؿِّ الزّ والتـصقر التل ٓ تتقرَّ

اإلسالم والؼرآن، كؿا يؽشػ أيًضا طـ سؼقط لدطاوى الؿـفج العؾؿل 

ة يف طدم ففؿ الؼرآن الؽريؿ الؿحايد... وتتبقَّـ لـا يف كالم )باول( مسللٌة مفؿّ 

 إنّ »ففًؿا صحقًحا، وبخاصة يف حديثف طـ قصص إكبقاء: ولذلؽ يؼقل: 

دة يف الؼرآن تلخذ طـد الؿحدّ ـ يف كؾؿات اهلل غقر إسؾقب الخطابل الؿتضؿّ 

                                                     

 .33دروس قرآكقة، ص (1)

 (.1، حاشقة رقؿ: )139راجع كالم الؿرتجؿ يف دروس قرآكقة، ص (2)
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ؼ بال هناية، فقغؿره الحـقـ إلك العقدة الؼارئ أحقاًكا صػة هنر مـ الحديث يتدفّ 

س، قد يمدي هذا إلك إسؾقب الروائل الذي اطتاده يف الؽتاب الؿؼدّ 

«ػ طـ قراءة الؼرآن، وأن يرتكف جاكًبااإلحساس بالبعض إلك أن يتققّ 
(1)

. 

الذي اطتاد هذا إسؾقب يف -هذا الؼارئ  )باول(: إنّ ػ وما لؿ يؼؾف الؿملِّ 

ِدر طـف أحؽاًما سقؽقن لديف اكطباع سّقئ طـ الؼرآن، وسُقْص  -سالؽتاب الؿؼدّ 

صقـ كؿا كرى طـد كثقر ة إذا كان مـ الباحثقـ الؿتخّص وأوصاًفا خاصئة، وبخاّص 

م الجقد مـ الؿستشرققـ، بؾ كؿا كرى طـد )باول( كػسف الذي يتـاسك هذا الؽال

ما  -كؿا يتضح مـ كالم )باول(-السبب يف ذلؽ  أحقاًكا، ويلخذ بلققالفؿ. ولعّؾ 

س مـ إسؾقب الروائل البشري الذي يؼقم طؾك اطتاده قارئ الؽتاب الؿؼدّ 

الخقال والغرابة وإثارة التـاقضات الذهـقة التل يحار الؼارئ يف اإلجابة طؾقفا، 

إنَّ يف إكاجقؾ »طـ قّراء إكاجقؾ: وهذا ما جعؾ )مقريس بقكاي( يؼقل 

ة غقر مػفقمة، بؾ حتك متـاقضة وطبثقة أو فاضحة، اء مبفؿَ كصقًصا يراها الؼرّ 

وإّن قراءة الـصقص الؽامؾة لألكاجقؾ قادرة طؾك إثارة اضطراب طؿقؼ لدى 

اء الؿسقحققـ...: ولذلؽ كصح )إب روجل( بتدخؾ الؽـقسة لؿساطدة الؼرّ 
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 رؤية نقدية –املسلمني املقدس( كتاب )دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب 

 ةحوث

(25) 

ب طؾك حقرهتؿ قائاًل: كثقر مـ الؿسقحققـ اءة إكاجقؾ لؾتغؾّ الراغبقـ يف قر

«ؿ قراءة إكاجقؾيحتاجقن إلك تعؾّ 
(1)

. 

ػ لـا جاكب مـ إزمة الثؼافقة التل يعاكقفا همٓء الباحثقن وهؽذا يتؽّش 

صقن مـ أمثال )باول( وغقره مـ الؿستشرققـ طـدما يتـاولقن الؼرآن الؿتخّص 

أو طـ -لديفؿ تصقًرا مسبًؼا طـ الؽتاب الديـل  الؽريؿ بالبحث والدرس، إنّ 

س الذي َطِفُدوه إكف ٓ بد أن يؽقن كالؽتاب الؿؼدّ  -الؽتاب اإللفل بشؽؾ طام

ر خاصئ َتـَبَّف لف  وتحقَُّروا يف محتقاه، وهامقا يف تػاصقؾف، وهذا وٓ شؽ تصقُّ

ؼة بعض الشلء )باول( أحقاًكا، وأشار إلك أثره هفـا، وإدراك )باول( لفذه الحؼق

الباحث يف الؼرآن طؾك آستؿرار يف قراءتف حتك وإن ٓقك ما ذكره  جعؾف يحّض 

أّما مـ يستؿر يف قراءة الؼرآن طؾك »مـ الصعقبات التل أشار إلقفا آكًػا، فقؼقل: 

ض لؿمثراتف الرغؿ مـ ذلؽ مع الـظر إلقف كظرة كؾقة شامؾة، ويرتك كػسف تتعرّ 

دائؿ سقف بشؽؾٍ 
(2)

 ر داخؾل هائؾ يعّؿ كظرتف لؾؽتاب، كؿا يعّؿ كّؾ غقّ يغؿره ت 

يسؿعف أو يراه. سقف يرى اإلكسان طـدها  مـ يؼرؤه أو يسؿعف، أو بؿعـك أدّق 

ن الؿؼاصع الصغقرة والؽبقرة، وكذلؽ الؼصص والصقر التل يتؽقّ  كّؾ  كؿا لق أنّ 

                                                     

، دار الػتح لإلطالم 544الؼرآن والتقراة واإلكجقؾ يف ضقء العؾؿ الحديث، لؿقريس بقكاي، ص (1)

 م.1997هـ= 1417العربل، مصر، 

 كذا، والصقاب: فسقف: ٕكف جقاب )أّما(. (2)



 

 

 رؤية نقدية –املسلمني املقدس( كتاب )دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب 

 ةحوث

(26) 

ة تضلء مـ مـفا الؼرآن اجتؿعت يف جقهرة طظقؿة، ُصـَِعْت بؿـتفك الدقّ 

اتجاه، وتدور حقل كػسفا  اتجاه، وتدور يف كّؾ  تفا يف كّؾ داخؾفا، وترسؾ أشعّ 

مسطح صغقر مـ هذه الجقهرة تضلء صقرة، صقرة  إلك ما ٓ هناية. يف كّؾ 

حركة دوران يف ثقب جديد خالل  د ضفقرها مع كّؾ أصؾقة متػردة يف كقطفا يتجدّ 

«مسطح صغقر لفذه الجقهرة كّؾ 
(1)

. 

ر الذي وضعف يف تشبقف بالغل: فنكف شرع ا التصقّ د باول هذولؽل يمكّ 

َثْت طـ هذه الؼصة، يتحدّ  ث طـ قصة كقح يف الؼرآن مستعرًضا لميات التل تحدَّ

مؼطع يؽؿؾ أخر:  قفا يف الؼرآن الؽريؿ لقس َتؽراًرا، وإكؿا كّؾ مبقـًا أنَّ تػرّ 

( 28) ، وقد أشار إلك أن قصة كقح قد وردت يفڠلتؽتؿؾ الصقرة لؼصة كقح 

مقضًعا، ذكر مـفا ما ورد يف سقر: )الؼؿر، كقح، سقرة ق، الشعراء، الصافات، 

 الؿممـقن، هقد(.

ما يـطبؼ طؾك كقح يـطبؼ طؾك إبراهقؿ، ولقط  وكّؾ »ويعؼِّب قائاًل: 

ومقسك، وهقد، وصالح، وشعقب. لؼد حاول )هايـريش شباير( يف كتابف: 

 ًقا يفكسًؼا مرتابًطا لَِؿا ورَد متػرّ  س يف الؼرآن( أن يعرض)قصص الؽتاب الؿؼدّ 

 كفذا لف ققؿتف، ويؿؽـ بف اإلسفام يف إضفار العالقات بقـ ثـايا الؼرآن. إنَّ طؿاًل 

 اإلحساس بلّن الحققية الؿؿقزة قة، إٓ أنَّ اإلكسان يعرتيف الؿعؾقمات الؿتػرّ 
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 رؤية نقدية –املسلمني املقدس( كتاب )دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب 

 ةحوث

(27) 

 ؿت بسبب هذا العؿؾ، والتلالؿقجقدة يف الؼرآن قد تحطّ  -لفذا الؼصص-

آية مِـ خالل وجقدها يف مؽاهنا إصؾل، وكذلؽ يختػل  تستؿد وجقدها يف كّؾ 

ا فؽلنَّ الـقر إصقؾ إول  إثر الربَّاق الذي يصدر طـ الؼرآن الؽريؿ. حؼًّ

«الذي تضّؿـتف صقر العالؿ والتاريخ يف الؼرآن الؽريؿ يـؽسر
(1)

. 

ئل يصبح كظاًما والشلء الذي يبدو لؾعؼؾ الؿرّتب وكلكف طشقا»ثؿ يؼقل: 

«خػقًّا مضقًئا لؾحؼقؼة
(2)

. 

ؼ بالؼرآن إّن باول هـا يؽشػ طـ شخصقة كاقدة لؿا يؼرؤه مـ بحقث تتعؾّ 

قَّـ الؽريؿ، فعؾل الرغؿ مِـ مدحف لعؿؾ )شباير( يف كتابف )قصص الؼرآن...( بَ 

أّن هذا الؽتاب قد اقتؾع أيات الؼرآكقة مـ مؽاهنا، ووضعفا يف سقاقات أخرى 

ْت إلك فؼداهنا ما تحقيف مـ تلثقرات إلفقة كقراكقة هل مِـ خصائص الؼرآن أدَّ 

 
ّ

الذي يؼقم  الؽريؿ، ويـتفل بعد هذا الـؼد إلك بقان أّن الؼرآن لف كظامف الخػل

س مـذ ر بالؽتاب الؿؼدّ طؾك الحؼائؼ الؿضقئة التل قد ٓ يدركفا الباحث الؿتلثِّ 

 القهؾة إولك.

ٌَِ  َوىََلدح حمس: ـزلف والؼرآن الذي قال طـف م وح  َٓ رِ َذ
َُا ٱىحُلرحَءاَن لِّلِنح ح يََّسه

نِرٖ  ده ، هق الذي جعؾ الؿستشرق إلؿاين )والػجاكج [17]الؼؿر:  ىجسٌُّ
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 رؤية نقدية –املسلمني املقدس( كتاب )دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب 

 ةحوث

(28) 

إّن الؼرآن الؽريؿ أكربُ الؽتب التل ُتْؼَرأ يف العالؿ، وهق »ٓكجرمقش( يؼقل طـف: 

بف. فؾقس صقياًل كالعفد  ـُ قمِ لؿـ يُ ها أثًرا يف الحقاة الققمقة أيسرها حػًظا، وأشدّ 

الؼديؿ، وهق مؽتقب بلسؾقب رفقع، ومِـ مزاياه أن الؼؾقَب تخشُع طـد سؿاطف، 

ا... وٓ يعرتف الؼرآن بلّن طقسك هق ابـ اهلل، أو أكف ُقتَِؾ  وتزداد إيؿاًكا وُسُؿقًّ

مصؾقًبا... ويتسؿ الؼرآن بطابع طؾؿل وطؿؾل فقؿا يتعؾؼ بالؿعامالت بقـ 

ْ إَِذا حََدايَنُخً حمسلـاس، وهق يف ذلؽ يؼقل: ا ٔٓا ُِ ٌَ ََ َءا ِي ا ٱَّله َٓ حُّ
َ
أ َجٖو  َيَٰٓ

َ
ٍَ إََِلَٰٓ أ ةَِديح

ٔهُ  ُخُت َصّّمٗ فَٱزح ، وهذا التقفقؼ بقـ طبادة اإللف القاحد، وبقـ [282]البؼرة:  ىجسٌُّ

«جعؾ الؼرآن كتاًبا فريًدا ووحدة متؿاسؽة :التعالقؿ العؿؾقة
(1)

. 

مِـ  ـ )والػجاكج ٓكجرمقش( قد كػذ بف إلك جاكب مفؿّ ففذا الؼقل مِ 

اإلطجاز الؼرآين البالغل والتشريعل، وتبدو إزمة الثؼافقة التل أشرُت إلقفا 

س الذي اطتادوا طؾك لدى الؿستشرققـ يف الؿؼاركة بقـ الؼرآن والؽتاب الؿؼدّ 

 كسؼف الروائل، كؿا أشار )باول(.

ترتقب الؼرآن وَكْظِؿف واتِّساقِف، وما  وبعد هذا العرض لتصقر )باول( طـ

قالف )والػجاكج ٓكجرمقش(، كزيد إمر وضقًحا مـ خالل الرؤية اإلسالمقة 

                                                     

، مجؾة كؾقة 160الؿستشرققـ لإلسالم( د/ تقفقؼ القاطل، صوراجع بحث: )دراسات يف ففؿ  (1)

 هـ.1412، السـة الثامـة، جامعة الؽقيت، 18الشريعة والدراسات اإلسالمقة، العدد: 



 

 

 رؤية نقدية –املسلمني املقدس( كتاب )دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب 

 ةحوث

(29) 

أبرز الذيـ تـاولقها بالبقان هؿا: إستاذ  لعؾؿاء الؿسؾؿقـ لفذه الؿسللة، ولعّؾ 

 طبد اهلل دراز. /محؿد أبق زهرة، والدكتقر /الشقخ

حّدد صػات الؽتاب اإللفل الذي يؿؽـ أن يؽقن أّما الشقخ أبق زهرة فؼد 

ما يجب أن يؽقن يف الؽتاب الديـل مـ »حجر الزاوية لِديـ مـ إديان، فؼال: 

ة هل: صدق الرسقل الذي جاء بف، وطدم تـاقض الؽتاب يف جّ صػات لقؽقن ُح 

ِطل الرسقُل أنّ   إلقف، وأن تؽقن كسبة هذا  مقضقطاتف، أن يدَّ
َ

هذا الؽتاب ُأوِحل

«الؽتاب إلك الرسقل كسبة ثابتة
(1)

هذه الشروط يف الؼرآن  كّؾ  ، وقد تقافرْت 

 الؽريؿ.

د ققلف يف مسللة الرتابط بقـ آيات الؼرآن طبد اهلل دراز فؼد حدّ  /أّما الدكتقر

أجؾ إكؽ لتؼرأ »لف كظاًما خػقًّا قد ٓ يعؾؿف كثقر مـ الباحثقـ، فؼال:  وسقره، وأنّ 

ؿة يحسبفا الجاهؾ أضغاًثا مِـ الؿعاين ُحِشَقْت حشًقا،  السقرة الطقيؾة الؿـجَّ

بِـَْقٌة متؿاسؽٌة قد ُبـَِقْت  -رَت لق تدبّ -وأوزاًطا مـ الؿباين ُجِؿَعْت طػًقا، فنذا هل 

قل، فال تزال تـتؼؾ بقـ طُ صر أو تَ ؼْ ُسٍس وُأصقل تَ مِـ الؿؼاصد الؽؾقة طؾك أُ 

ة أجزائفا كؿا تـتؼؾ بقـ حجرتقـ وأفـقة يف بـقان واحد قد ُوِضَع رسُؿُف مرّ 

 فقف بشلء مـ تـاكر إوضاع يف التؼسقؿ والتـسقؼ.  واحدة، ٓ تحّس 
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 رؤية نقدية –املسلمني املقدس( كتاب )دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب 

 ةحوث

(30) 

ذلؽ بغقر تؽّؾػ وٓ استعاكة بلمر مـ خارج الؿعاين أكػِسفا، وإكؿا هق  كّؾ 

غرٍض ومؼطعف وأثـائف، يريؽ  حسـ السقاقة، ولطػ التؿفقد يف مطؾع كّؾ 

«الؿـػصَؾ متصاًل، والؿختؾػ ممتؾًػا
(1)

. 

دراز بالـػاذ إلك أطؿاق ما يثقره أطداء الؼرآن  /يتسؿ هذا الؼقل مـ الدكتقر

قد يرتتب طؾقفا مـ الؼقل بلّن الؼرآن ٓ يربطف كظام داخؾل بفات، وما مِـ ُش 

ا بقِّـًا واضًحا ٓ بْ محؽؿ: ولذلؽ يعرض الدكتقر لفذه الشُّ  فة، ويردُّ طؾقفا ردًّ

يحتاج بعده إلك تعؼقب. وبعد هذه إدلة العؾؿقة العديدة طؾك الرتابط الداخؾل 

 ة:ة أمقر مفؿّ لؾؼرآن ٓ بد أن كشقر إلك طدّ 

 ًٓ لقست جديدة، بؾ  -طدم التـاسؼ الداخؾل لؾؼرآن-إّن هذه الشبفة  :أو

إهنا مؿا أثاره الؿبطِؾقن مـ الؽافريـ وقَت كزولِِف، وحؽك الؼرآن طـفؿ ذلؽ، 

ً أَـِبيَٖث  َوىََلدح  حمس: فؼال  ُٓ َرٖوۚ َوىَهَِ ِجئحَخ ٌَ  ِ
ٌَِ ُكّ ِهاِس ِِف َهَٰذا ٱىحُلرحَءاِن  َِا لِي بح ََضَ

َه  َُلٔىَ تحِطئُنَ  ّله ٌُ ًح إَِله  ُُخ
َ
ْ إِنح أ ََ َزَفُرٓوا ِي ، فؼقل الؽافريـ هـا: [58]الروم:  ىجسٱَّله

تحِطئُنَ حمس ٌُ ًح إَِله  ُُخ
َ
أي: أصحاب أباصقؾ ٓ رابط فقفا وٓ ضابط لفا ىجسإِنح أ

(2)
. 

                                                     

هـ= 1417محؿد طبد اهلل دراز، دار صقبة لؾـشر والتقزيع، الرياض،  /، لؾدكتقر195الـبل العظقؿ، ص (1)

 م.1997

 -، دار القفاء (330/ 4)فتح الؼدير الجامع بقـ فـّل الرواية والدراية يف التػسقر، لإلمام الشقكاين  (2)

 هـ.1415مصر، الطبعة إولك، 



 

 

 رؤية نقدية –املسلمني املقدس( كتاب )دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب 

 ةحوث

(31) 

أن كدرك أّن هـاك أسباًبا طائؼة  -كحـ الباحثقـ الؿسؾؿقـ-: ٓ بد لـا ثاىًوا

طؾقف إستاذ/ محؿد رشقد رضا  ؿقـ لؾؼرآن، وهذا ما كّص طـ ففؿ غقر الؿسؾ

الؼرآن، وذَكر مِـ  بفات ومطاطـ ضدّ يف التؿاس العذر لَِؿا يؼع مِـ همٓء مِـ ُش 

هذه العقائؼ: الجفؾ ببالغة الؼرآن، وقصقر ترجؿات الؼرآن وضعػفا، 

قد وإسؾقب الؼرآين الؿخالػ لجؿقع أسالقب الؽالم العربل وغقره، وطدم وج

ؼف لقراه الـاس واقًعادولة قائؿة باإلسالم تطبّ 
(1)

. 

: إّن سقء ففؿ أخريـ لؾؼرآن يجعؾـا كدرك شقًئا مـ أسرار ققلف تعالك ثالًثا

ٰ كُئٍُب حمسر الؼرآن: يف إمر بتدبّ  مح لََعَ
َ
فَََل َحَخَدةهُروَن ٱىحُلرحَءاَن أ

َ
ٓ  أ ا َٓ ُ َفال رح

َ
]محؿد:  ىجسأ

جف؟ بؾ هذه جَ رون يف ُح مقاطظ الؼرآن ويتػؽّ ر همٓء ، أي: أفال يتدبّ [24

ر مقاطظ اهلل الؼؾقب مغؾؼة، ٓ يصؾ إلقفا شلء مِـ هذا الؼرآن، فال تتدبّ 

وِطَبَره
(2)

. 

ويف معرض حديث )باول( طـ ترتقب سقر الؼرآن وتـاسؼ مقضقطاتف، 

شقر إلك بعض الؿػاهقؿ الخاصئة طـ أسؾقب الؼرآن مـ الـاحقة الؾغقية يُ 

                                                     

 -لؾشمون اإلسالمقة، الؿجؾس إطؾك 15 -11اكظر: القحل الؿحؿدي، لؿحؿد رشقد رضا، ص (1)

 م.2004هـ= 1424مصر، 

 -، تحؼقؼ: طبد الؼادر حسقكة، دار الػؽر، بقروت(194/ 1)أكقار التـزيؾ وأسرار التلويؾ، لؾبقضاوي  (2)

 هـ.1416لبـان، الطبعة إولك، 



 

 

 رؤية نقدية –املسلمني املقدس( كتاب )دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب 

 ةحوث

(32) 

ة يف رة أقّؾ ققّ قر الؿتلّخ يشقع بقـ الـاس الؼقل بلن الّس »فقؼقل: والبالغقة، 

التعبقر، حقث تـساب الؾغة يف طؿقمقة حتك تؼرتب مـ إسؾقب القطظل، 

مة مـ حقث الـزول تحؿؾ تدفؼات وطؾك العؽس مـ ذلؽ فنّن السقر الؿتؼدّ 

«لقحل مؾتفب مؾلء بالصقر البديعة مـ خالل طظؿة لغقية
(1)

. 

ـا إذا أخذكا الؼرآن إكّ »( طؾك هذه الؿػاهقؿ الخاصئة بؼقلف: ويرّد )باول

، فسقف كجد أكـا ٓ كرغب يف غقاب أّي صػة مـ الصػات التل ُذكَِرْت، كؽّؾ 

رة يػتح لـا آفاًقا ز بف السقر الؿتلّخ إسؾقب الفادئ الذي تتؿقّ  وسقف كجد أنّ 

«جديدة...
(2)

. 

الؾغقي يف الؼرآن بقـ السقر التل  ع يف إسؾقبإّن )باول( هـا يشقر إلك التـقّ 

يف الؿديـة، وٓ بد هـا أن كزيد  يف مؽة يف أول القحل، والسقر التل كزلْت  كزلْت 

ع يف إسؾقب بقـ الؿؽل والؿدين مـ سقر الؼرآن، إمر وضقًحا يف بقان التـقّ 

ع طؾقـا أن كراجع صػات العؼؾقة التل خاصبفا ولؽل كدرك بعض أسرار هذا التـقّ 

يؼقلقن:  ملسو هيلع هللا ىلصقن الذيـ ُبِعَث فقفؿ محؿد كان الؼرشقّ »ؼرآن يف مؽة أول مرة، ال

ِها حمس ِ ن
َ
ِها حَُرٰٗةا َوَءاةَآُؤَُآ أ ءَِذا ُن

َ
رَُجٔنَ  أ خح ٍُ َ ا ِِهَ إَِله حمس، ويؼقلقن: [67]الـؿؾ:  ىجسل ٌَ ٔاْ  ُ َوكَال

 ٓ َِا يُِه ٓح ا ُح ٌَ ُٔت َوََنحَيا َو ٍُ َيا َج جح َِا ٱَّلُّ ًح  إَِله  َخَياُت ُْ َح ِغيحٍمٍۖ إِنح  ٌِ ً ةَِذٰلَِم  ُٓ َ ا ل ٌَ ۚۡ َو ُر ْح ٱَّله
ُِّٔنَ   . [24]الجاثقة:  ىجسإَِله َحُظ

                                                     

 .37دروس قرآكقة، ص (1)

 .37دروس قرآكقة، ص (2)



 

 

 رؤية نقدية –املسلمني املقدس( كتاب )دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب 

 ةحوث

(33) 

اء يف الخصقمة، أهؾ ُمَؿاَراة ولجاجة يف الؼقل، وفصاحة وبقان:  وهؿ ألِدَّ

ها ققل طـقػ: ولذلؽ  فال بد لفذه العؼقل الجامدة، والؼؾقب الصؾدة أن يفزَّ

 ققا
ِّ

رُع زاجرة، وُشُفب مـذرة، وحجج قاصعة تحطِّؿ كان يف القحل الؿؽل

وثـقََّتفؿ يف العؼقدة: ولذا كجد يف الؼرآن الؿؽل ألػاًضا شديدة الؼرع طؾك 

ة، والؼارطة، والغاشقة، والقاقعة، الؿسامع، فـ)َكاّل( الرادطة الزاجرة، والصاّخ 

ْت كَ ا تؽقَّ ذلؽ يف السقر الؿؽقة، فؾؿّ  وألػاظ الفجاء يف فقاتح السقر، كّؾ 

الجؿاطة الؿممـة باهلل ومالئؽتف وكتبف ورسؾف والققم أخر، وامُتِحـَْت يف طؼقدهتا 

يف الؿديـة صقيؾ الؿؼاصع، يتـاول أحؽام اإلسالم  فصربت: كزل الؼرآنُ 

ؾ أصقل التشريع، ويضع ققاطد الؿجتؿع.  وحدوده، ويػصِّ

ؿات العؼؾقة إضافًة إلك كقكف مـ الؿسؾّ -ع يف أسؾقب الؼرآن وهذا التـقّ 

، وبقان التحدي ملسو هيلع هللا ىلصصؾ برتبقة إمؿ والرتّقل هبا، وبتثبقت فماد رسقل اهلل التل تتّ 

قَّة ٓ طفد لفا بالؽتابةمّ ظف وففؿف طؾك أُ ػْ واإلطجاز لؾؼرآن، وتقسقر حِ   فننّ  -ة ُأمِّ

ؾ يف التدرج التشريعل الذي يرتػع باإلكسان الؿسؾؿ ا، تتؿثّ فقف ققؿة تشريعقة ُطؾقَ 

رويًدا إلك الؼؿة اإليؿاكقة السامؼة رويًدا
(1)

. 

                                                     

، (197 -176/ 1) ،ايناكظر: مـاهؾ العرفان يف طؾقم الؼرآن، لؾشقخ محؿد الزرق (1)
ّ

، تحؼقؼ: أحؿد طؾل

ا ورد مـ شبفات حقل الؿؽل والؿدين، هـ. وقد ردَّ يف هذه الصػحات طؿّ 1422دار الحديث، الؼاهرة، 

 -، مؽتبة وهبة، الؼاهرة44وتغقر إسؾقب الؼرآين بقـفؿا. ومباحث يف طؾقم الؼرآن، لؿـاع الؼطان، ص

إكؿا كزل أول »طـ هذه الشبفة، فؼالت:  ڤبت السقدة طائشة هـ. وقديًؿا أجا1401الطبعة الخامسة، 

= 



 

 

 رؤية نقدية –املسلمني املقدس( كتاب )دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب 

 ةحوث

(34) 

تـقيع الخطاب بقـ الؿؽل والؿدين يف الؼرآن إكؿا هق معجزة  ولذلؽ فننّ 

ق بالغة الؼرآن، ويـعؿ الـظر يف تشريعاتف، وتؾؽ صػة مـ يتذوّ  ـْ مَ  بارزة لؽّؾ 

 ع هبا الؿستشرققن غالًبا. الصػات التل ٓ يتؿتّ 

إسؾقب الؼرآين، يعرض )باول( ع وبعد هذا الػفؿ الصحقح لتـقّ 

لؿقضقطات سقرة البؼرة، ويؼارن بقـ سجقد إبؾقس ٔدم، وبقـ سجقده 

لؾؿسقح، ويرى أّن إبؾقس سجد لؾؿسقح وهق يف صقرتف الؼبؾقة، أي: يف أثـاء 

«ر الؿسقح الؼبؾل أن يؽقن بشًرا!ة ٓ بالػعؾ، طـدما قرّ وجقده بالؼقّ 
(1)

. 

                                                     
= 

 الحالل كزَل  اإلسالم إلك الـاس ثاب إذا حتك والـار، الجـة ِذكر فقفا  ؾالؿػّص   مـ ما كزل مـف سقرة 

م، ولق كزل أول شلء: )ٓ تشربقا الخؿر(، لؼالقا: ٓ كدع الخؿر أبًدا، ولق كزل: )ٓ تزكقا(، والحرا

، تحؼقؼ: فقاز أحؿد زمرلل، دار الؽتاب (41/ 1) ،اكظر: اإلتؼان، لؾسققصل«. كدع الزكا أبًدالؼالقا: ٓ 

هـ. والحديث أخرجف البخاري طـ إبراهقؿ بـ مقسك، 1424لبـان، الطبعة إولك،  -العربل، بقروت

. راجع: صحقح البخاري بحاشقة السـدي، (227/ 3) ،كتاب فضائؾ الؼرآن، باب: تللقػ الؼرآن

، ثؿ ذكر كؿقذًجا 199 -138مصر، د.ت. وراجع حقل هذه الؿسللة: الـبل العظقؿ، ص -طبعة الحؾبلم

ؽقـ، ، وحؼائؼ اإلسالم يف مقاجفة شبفات الؿشؽّ 261 -204 لرتابط الؼرآن مـ سقرة البؼرة، مـ:

حًثا، ، الؿجؾس إطؾك لؾشمون اإلسالمقة، وأّما قضقة التؽرار يف الؼرآن فؼد ُقتَِؾت ب120 -74ص

وفقفا طؾك سبقؾ الؿثال: كتاب التؽرار: أسرار وجقده وبالغتف يف الؼرآن، لألستاذ حػـل داود، مطبعة 

 م.1954حؾقؿ، الؼاهرة، الطبعة إولك، 

كجد باول  ڠ، وبعد حديثف طـ أيات القاردة يف سقرة البؼرة طـ إبراهقؿ 39دروس قرآكقة، ص (1)

شلء َحْسَبؿا يِرد مراًرا  ّٕن اهلل محقط بؽّؾ »يرى  ذْ ف: إِ لتصقّ يـتفل إلك ققل يف العؼقدة مغرق يف ا

وَتؽراًرا يف الؼرآن الؽريؿ، وما يتػؼ معف آتجاه الذي تضّؿـتف الؽؾؿة الصقفقة القاردة يف الديقان 

= 



 

 

 رؤية نقدية –املسلمني املقدس( كتاب )دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب 

 ةحوث

(35) 

الؿسقح لف صبقعتان: صبقعة بشرية،  أنّ  ظ أن باول هـا يممـومـ الؿالَح 

وأخرى إلفقة، ولـ كـاقشف يف ذلؽ أن: ٕكف سقرتاجع طـ هذه الرؤية يف حديثف 

 ؾ.ُس طـ الرُّ 

ويصؾ باول إلك الحديث طـ سقرة الؽفػ، فقبدأ الحديث طـفا بتساؤل 

د صدفة أن تؼع سقرة الؽفػ يف وسط هؾ يؿؽـ أن تؽقن مجرّ »يؼقل فقف: 

ـُ قصة أصحاب الؽفػ السبعةالؼرآن تؼ «ريًبا؟ إهنا تَضؿَّ
(1)

، ويشقر باول إلك ما 

قة، وصاحب الجـتقـ، وقصة مقسك وصاحبف، تْ يف سقرة الؽفػ مـ قصص الػِ 

الؿقالد ) (،يقكج)وقصة ذي الؼركقـ، وبعد هذه اإلشارات يـؼؾ باول طـ كتاب 

والعالقة التل تربط ا كػسقًّا لؿعـك الؽفػ مـ الـاحقة الـػسقة، تػسقرً  (مـ جديد

ا... ؼ وضالم، وبقـ ما يف الـػس اإلكساكقة مـ ذلؽ أيًض ؿْ بقـ ما يف الؽفػ مـ طُ 

الـائؿقن »وما أشار إلقف مـ العالقة بقـ قصة أهؾ الؽفػ يف الؼرآن وبقـ قصة 

طـ العؾؿ،  ڠما تشقر إلقف مسللة بحث مقسك  (يقكج)، كؿا يـؼؾ طـ «السبعة

ا قصة مقسك مع الخضر، وما فعؾف الخضر مـ . وأمّ -َحَسب ققلف-أو الحؼقؼة 

                                                     
= 

قَت(، وهذا ققل شلء قد تجؾّ  الشرقل الغربل لؾشاطر جقتف: )هؽذا أخقًرا مـؽ تقؼـُت .. أكؽ يف كّؾ 

شلء حتك صار يتبّدى يف أّي  مـ الػرق الصقفقة التل قالت بالحؾقل وآتحاد، وأّن اهلل حؾَّ يف كّؾ فِرقة 

 . 40راجع: دروس قرآكقة، ص«. شلء

 .40دروس قرآكقة، ص (1)



 

 

 رؤية نقدية –املسلمني املقدس( كتاب )دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب 

 ةحوث

(36) 

رمز إلك أن الذاتقة تريد الحػاظ طؾك كػسفا »تعؾقؿ لؿقسك ففق يف رأي يقكج: 

«تجاه ما يـتج طـ تصادمفا مع الؼقى الـػسقة الؽؾقة
(1)

. 

ا مـ الـظريات الـػسقة التحؾقؾقة ٔيات كثقرً  (يقكج))باول( يف كؼؾف طـ  إنّ 

س ٓ يعطل ٕبـاء الديـ الؿسقحل لؼصص الؽتاب الؿؼدّ الؼرآن، أو حتك 

ا يػفؿف ا قرآكقة كؿا يزطؿ، وإكؿا يشتّط بؿعـك أيات الؼرآكقة طؿّ دروًس 

قصة أهؾ  ا، إنّ الؿسؾؿقن مـفا، وما يـبغل أن يػفؿف غقر الؿسؾؿقـ مـفا أيًض 

كف ا طؿا سعك باول لبقار اإلسالمل أهداٌف تختؾػ تؿامً الؽفػ لفا يف التصقّ 

الـػسل (يقكج)لؾؿسقحققـ مـ خالل تحؾقؾ 
(2)

. 

يف  (يقكج)ما كؼؾف )باول( طـ  ف مـ اإلكصاف أن كـظر إلك كّؾ ولذلؽ فنكّ 

ا مة الؽتاب، حقث قال واصػً ره يف مؼدّ يف ضقء ما قرّ  -وهق كثقر-هذا الؽتاب 

رات ويـبغل هـا التـبقف إلك محدودية يف تصقّ »بصقرة مجؿؾة:  (يقكج)لػؽر 

الـػس طـد  ْقـ. إنّ والتل يشارك فقفا طؾؿ الػؾسػة، وطؾؿ الـػس الغربقَّ  ،(يقكج)

رات تبتؾع الروح، وهـا تؽؿـ أطؿؼ الؿشؽالت التل لؿ تؼع فقفا تصقّ  (يقكج)

«الـظريات الغربقة يقكج فؼط، بؾ وكّؾ 
(3)

 . 

                                                     

 .42دروس قرآكقة، ص (1)

/ 4) طاه يقكج. راجع: يف ضالل الؼرآنولسقرة الؽفػ أهداف طؼائدية وديـقة تختؾػ تؿاًما طؿا ادَّ  (2)

 ث طـ بعض أهداف سقرة الؽفػ.هـ، وتحدّ 1606، دار الشروق، مصر، الطبعة الثاكقة طشرة، (2256

 .22دروس قرآكقة، ص (3)



 

 

 رؤية نقدية –املسلمني املقدس( كتاب )دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب 

 ةحوث

(37) 

ؼة يف التحؾقؾ الـػسل ٓ رات متعؿّ ولذلؽ فنّن ما أثاره )يقكج( مـ تصقّ 

تحؿؾف آيات سقرة الؽفػ، والؼرآن الؽريؿ كان واضًحا يف حديثف طـ كراها مؿا 

س اإلكساكقة: فؾؿ َيْحِق ألغاًزا، وٓ تحؾقالت كػسقة غامضة، بؾ كاكت كؾؿاتف ػْ الـّ 

ث طـ ذلؽ  تتػاطؾ مع الِػَطر السؾقؿة، وتؾتؼل مع العؼقل الؿستؼقؿة، كؿا تحدَّ

شلء فطري وصبقعل يف  ر أّن كّؾ إكـل أشع»الػقؾسقف إلؿاين )لقسـج( قائاًل: 

«الدياكة مقجقد يف الؼرآن، وأطتؼد أين أففؿ وأقتـع بسرطة بالؼرآن
(1)

. 

القاردة يف  «الـائؿقن السبعة»ا التشابف بقـ قصة أهؾ الؽفػ وقصة وأمّ 

)باول( أو )يقكج( لؿ َيذُكَرا وجف التشابف بقـ الؼرآن  س فننّ الؽتاب الؿؼدّ 

ا، د طددً الؼرآن لؿ يحدّ  ا يؼصدان التشابف يف العدد فننّ س، فنن كاكَ والؽتاب الؿؼدّ 

ًح  َشَيُلٔلَُٔن  حمسوإكؿا قال يف شلهنؿ:  ُٓ ًح َوَيُلٔلَُٔن ََخحَصثٞ َشادُِش ُٓ ًح ََكحُت ُٓ اةُِػ ذََلَٰرثٞ ره
غح 

َ
ٓ أ ّّبِ ۚۡ كُو ره ًح ُٓ ًح ََكحُت ُٓ ُِ ٌِ َۢا ةِٱىحَغيحِبٍۖ َوَيُلٔلَُٔن َشتحَػثٞ َوذَا َ ًح رَجح ُٓ ا ََكحُت ٌه  ًِٓ ِ ح ًُ ةِػِده يَ

َخٗدا
َ
ًح أ ُٓ ِح ِ ٌّ  ًِٓ ِج ذِي َخفح ِٓٗرا َوََل تَصح ًح إَِله ِمَراٗٓء َظٰ ِٓ ارِ ذِي ٍَ ٰۗ فَََل ُت ًح إَِله كَيِيٞو ُٓ ٍُ يَ  ىجسَحػح

القفقد قالقا يف بقان طدد فتقة الؽفػ  رون: إنّ ، فؽؿا قال الؿػسِّ [22]الؽفػ: 

طددهؿ أربعة، وقال بعض  إنّ  -وهؿ وفد كجران-إهنؿ ثالثة، وقال الـصارى 

                                                     

م. 2002 -، الفقئة الؿصرية لؾؽتاب، مصر، الطبعة إولك195الغرب واإلسالم، لرجب البـا، ص (1)

، دار الشروق، 17راجع: ص ،محؿد طثؿان كجايت يف كتابف )الؼرآن وطؾؿ الـػس( /وكذلؽ قال الدكتقر

 هـ.1409الطبعة الرابعة، 



 

 

 رؤية نقدية –املسلمني املقدس( كتاب )دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب 

 ةحوث

(38) 

ف ضرٌب مـ الخقال، هذا كؾَّ  الؿسؾؿقـ إن طددهؿ خؿسة، فبقَّـ الؼرآن الؽريؿ أنّ 

ًح إَِله كَيِيوٞ حمسوالصحقح: ققلف تعالك:  ُٓ ٍُ يَ ا َحػح ٌه  ًِٓ ِ ح ًُ ةِػِده يَ غح
َ
ٓ أ ّّبِ وكان ، ىجسكُو ره

فؼال: هؿ سبعة وثامـفؿ كؾبفؿ ،مـ هذا الؼؾقؾ ڤابـ طباس 
(1)

. 

الؿثال »فؼال:  ،س كؿا ورد يف سقرة الؿائدةث طـ العشاء الؿؼدّ وتحدَّ 

ارِئَُّن حمسس: ريد ذكره هق تصقير الؼرآن لؾعشاء الؿؼدّ أخر الذي أُ  َٔ َ إِذح كَاَل ٱۡلح
 ًَ َي ََ َمرح وح  َيٰػِيََس ٱبح َخِطيُع  َْ آءٍِۖ كَ  يَصح ٍَ ََ ٱلصه ِ ٌّ آنَِدٗة  ٌَ َِا  َِل َغيَيح ن ُحَنّ

َ
اَل َربَُّم أ

ٌِِنَِي  ؤح ٌُّ َ إِن ُنُِخً  ْ ٱّلِله ٔا ُل َِا  ١١٢ٱته َه كُئُُب ِ ه ٍَ ا َوَتطح َٓ ِح ٌِ ُزَو 
ح
ن ُهأ

َ
ْ ُُرِيُد أ ٔا ُ كَال

 ََ ِِٓدي ٰ ََ ٱىشه ٌِ ا  َٓ َِا َوَُُسَٔن َغيَيح َخ ن كَدح َضَدرح
َ
ًَ أ يَ ًَ  ١١٣َوَجػح َي َُ َمرح كَاَل ِغيََس ٱبح

َِا ُزِلح َغيَيح
َ
َِآ أ ًه َربه ُٓ َِلَا َوَءاِخرَُِا َوَءايَٗث  ٱليه وه

َ
آءِ حَُسُٔن ََلَا ِخيٗدا ّّلِ ٍَ ََ ٱلصه ِ ٌّ آنَِدٗة  ٌَ

                                                     

، دار الريان (325/ 19)والجامع ٕحؽام الؼرآن، لؾؼرصبل  (،483/ 3)راجع: تػسقر البقضاوي  (1)

هـ )بتصرف(. وأّما ققلف: هؾ كان وجقد سقرة الؽفػ يف وسط 1407لؾرتاث، مصر، الطبعة الرابعة، 

د إّن سقرة الؽفػ لؿ يؽـ وجقدها يف وسط الؼرآن مجرّ «: صدفة»د صدفة؟ فالرّد طؾك ققلف الؼرآن مجرّ 

صدفة مطؾًؼا، وإكؿا هل حَسب الرتتقب اإللفل لسقر الؼرآن الؽريؿ، وطؾؿاء الؿسؾؿقـ يرون ذلؽ 

الرتتقب اإللفل لسقر الؼرآن الؽريؿ كان باجتفاد الصحابة،  ويؼقلقن بف، يرى فريؼ مـ العؾؿاء بلنّ 

، وقد كاقش العؾؿاء هذه الؿسللة بنفاضة يؿؽـ ب السقر كان مـ اهلل ويرى جؿفقرهؿ أن ترتق

لبـان،  -، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت(201/ 1)مراجعتفا يف: الربهان يف طؾقم الؼرآن، لؾزركشل 

 (،297/ 1) (، ومـاهؾ العرفان، لؾزرقاين62/ 1)واإلتؼان يف طؾقم الؼرآن، لؾسققصل  ،هـ1408

. والسمال طـ ذلؽ لؿ يؽـ لقػقد طـد ققم ٓ 124، 123آن، لؿـاع الؼطان، صومباحث يف طؾقم الؼر

يرون فرًقا يف أوامر اهلل سقاٌء ما كان مـفا يف أول الؼرآن أو يف آخره، وباول كػسف ٓ يؼبؾ طؼاًل أن يؽقن ما 

 ا.جاء يف أول إكجقؾ مّتك يتؿقز بؿقزٍة ما طؾك ما جاء بآخره إذا كان الؿصدر إلفقًّا واحدً 
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(39) 

ٰزِرنَِي  ُ ٱىره َُج َخۡيح
َ
َِا َوأ زُرح َِِمۖٗ َوٱرح ُفرح  ١١٤ٌّ َ يَسح ٍَ ۖٗ َذ ًح ا َغيَيحُس َٓ ُ ِل َنّ ٌُ ُ إِّّنِ  كَاَل ٱّلِله

 ٓ ۥ َغَذاٗةا َله ُّ ةُ َغّذِ
ُ
ٓ أ ًح فَإِّّنِ ٌُِِس ُد  ٍِنيَ َبػح ََ ٱىحَعٰيَ ِ ٌّ َخٗدا 

َ
ۥٓ أ ُّ ةُ َغّذِ

ُ
 -112]الؿائدة:  ىجسأ

115]. 

ا غذاء لؾجسد، ا، بؾ أيًض ٓ تعـل فؼط غذاء روحقًّ  ْت الؿائدة التل ُأكِزلَ  إنّ 

مائدة تـزل مـ السؿاء يف يقم طقد واحتػال بالسالم طؾك إرض، مائدة معجزة 

ؿاء وإرض، هدية لإلكسان متؽامؾة، تتـاغؿ فقفا الس -ِطربة لإلكسان-حؼقؼقة 

«ل والؿعـقي، ولقس فؼط الروحاين، تؽؿؾة شامؾة لؾعفد الؼديؿالحسِّ 
(1)

. 

اإلكجقؾ لؿ  إنّ  :بعض الـصارى ُيـؽرون كزول مائدة مـ السؿاء، ويؼقلقن

يِرد فقف ذلؽ
(2)

س، ويستشفد ، ولؽــا كعجب يف أن )باول( يذكر العشاء الؿؼدّ 

ما ذكره  يزال طؾك كصراكقتف! والحؼقؼة أنّ  طؾقف بآيات سقرة الؿائدة، وهق ٓ

الحقاريقـ  نّ أ، (31 -30/ 6)ا )باول( هق الصحقح، فؼد ورد يف إكجقؾ يقحـّ 

ة آية تصـع: لـرى وكممـ بؽ؟ ماذا تعؿؾ؟ فؼالقا لف: فليّ  :صؾبقا آية مـ السؿاء

ؿاء ا مـ السأططاهؿ خبزً »ية. كؿا هق مؽتقب: أكف َـّ يف الربِّ آباؤكا أكؾقا الؿَ 

(، إهنؿ صؾبقا مائدة مـ السؿاء: ٕهنؿ قالقا: 31 -30: 6ا: )يقحـّ  «لقلكؾقا

                                                     

 .43دروس قرآكقة، ص (1)

، واكظر تعؼقبف طؾك ذلؽ، ورفض الؽـائس لؿا قالت بف 224راجع: محاضرات يف الـصراكقة، ص (2)

 الِػرقة الربوتستاكتقة.
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، «ة آية تصـع لـرى وكممـ بؽ؟فليّ »بعد ققلفؿ:  «يةيف الربِّ َـّ آباؤكا أكؾقا الؿَ »

ـّ واستدلّ  مائدة يف ققلف طـفؿ:  ڠاه داود ... وقد سؿّ قا طؾك أكِؾ آبائفؿ لؾؿ

(19: 78مزمقر ) «ية؟مائدة يف الربِّ ب قالقا: هؾ يؼدر اهلل أن يرتّ »
(1)

. 

وباول يـتسب إلك الِػرقة الربوتستاكتقة، ولفا مذهب يف مسللة العشاء 

أكف تذكار بػداء الؿسقح لؾخطقئة التل ارتؽبفا آدم، »يعتؼد أتباطفا  ذْ الرباين: إِ 

ؾت الخؾقؼة مِـ بعُد وزرها، وتذكار لؿجقئف لُقِديـ الـاس، ففق تذكار وتحؿّ 

ل الخبز لؾؿاضل والؿستؼبؾ، كؿا جاء يف بعض الرسائؾ، وهؿ يـؽرون أن يتحقّ 

«ر إلك دمف...ؿْ إلك جسد الؿسقح والخَ 
(2)

. 

ا ا سريعً طؾك ذلؽ مرورً  الؾغقي يف الؼرآن فقؿرّ  ويتـاول باول اإلطجازَ 

يعترب الؼرآن بصػتف التعبقر الؾغقي طـ اهلل هق الؿعجزة »ا هق ا مفؿًّ د أمرً لقمكّ 

«يـ اإلسالملؼقة يف الدّ الحؼق
(3)

س والؼرآن يف ، ويعؼد مؼاركة بقـ الؽتاب الؿؼدّ 

ا، ا وتؽرارً بالـسبة لؾؼرآن يحدث لإلكسان آكطباع مرارً »فقؼقل:  ،ددهذا الّص 

س أو مصادر أخرى إحداق التاريخقة التل كعرففا كحـ يف الؽتاب الؿؼدّ  وكلنّ 

إولقة، فؿـ الـاحقة إدبقة يظفر تدور يف الؼرآن طؾك مستقى طاٍل مـ الـؿاذج 

                                                     

 .511ؽقـ، صراجع: حؼائؼ اإلسالم يف مقاجفة شبفات الؿشؽّ  (1)

 .224راجع: محاضرات يف الـصراكقة، ص (2)

 .44دروس قرآكقة، ص (3)
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س، والؿؾقئة بالؿعؾقمات تتجف كحق إخبار القاردة يف الؽتاب الؿؼدّ  ذلؽ يف أنّ 

ا بلهنا طبارة طـ خالصة أسؾقب إساصقر، إهنا ترتك طـد الؼارئ اكطباطً 

«لقة غقر كؼقةمستخؾصة مـ مادة أوّ 
(1)

. 

وبؿؼاركة »فقؼقل:  ،ويستؿر يف طؼد هذه الؿؼاركة مـ كاحقة الؿحتقى

، وطؾك كبقرٍ  ا بشؽؾٍ عً س متقّس س بالؼرآن، يبدو الؽتاب الؿؼدّ الؽتاب الؿؼدّ 

، وإلك هذا الحد «ع الؿقضقطاتد ومتـقّ الؼرآن محدّ  العؽس مـ ذلؽ فننّ 

 لؾؽتاب ويؿؽـ أن يعترب الؼرآن تػصقاًل »: فالؽالم صحقح، إٓ أكف يستؿر قائاًل 

«سالؿؼدّ 
(2)

. 

الؼرآن  إولك: إهنا تتـاقض مع ققلف: إنّ  :مـ جفتقـوهذه طبارة خاصئة 

 الؿؼاركة بقـ الؽتاب الؿؼدّس  ع الؿقضقطات. ومـ كاحقة ثاكقة: إنّ د ومتـقّ محدّ 

س ٓ مقضقع ورد فقفؿا كجد تػصقالت دققؼة يف الؽتاب الؿؼدّ  والؼرآن يف أّي 

ر أسؿاء كْ ذِ ر أسؿاء إماكـ، وكْ ة يف إطداد وذِ وجقد لفا يف الؼرآن، وبخاّص 

الـظر طـ صحة ما ورد فقف أو تحريػف  ّض غَ إلخ، وذلؽ بِ  الشعقب والعائالت...

ا لإلسرائقؾقات يف كتب التػسقر أو خطئف. وكاكت هذه التػصقالت مصدرً 

 -ؾلؿا يف الؼرآن مـ قصص مجؿَ -رون الؿسؾؿقن الؼرآين: حقث رغب الؿػسِّ 

                                                     

 .46دروس قرآكقة، ص (1)

 .46دروس قرآكقة، ص (2)
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(42) 

كتب التػسقر الؼديؿة طؾك  صقبْت يف ذكر التػاصقؾ القاردة يف العفد الؼديؿ، فل

وجف الخصقص بؽثقر مـ جقاكب الضعػ
(1)

. 

الؼرآن الؽريؿ هق الؽتاب الحؼقؼل  ولؽـ )باول( يعرتف مع ذلؽ بلنّ 

الؿسؾؿ طـدما يشعر أكف يؿؾؽ  إنّ »الذي بّشَرْت بف الؽتب السابؼة، فقؼقل: 

السابؼة طؾقف ففق َرت بف الؽتب السؿاوية الؽتاب الحؼقؼل وهق الؼرآن الذي بّش 

«ُمِحؼٌّ يف هذا اإلحساس
(2)

. 

  

                                                     

محؿد أبق شفبة، مجؿع  /راجع: اإلسرائقؾقات والؿقضقطات يف كتب التػسقر، الؿؼدمة لؾدكتقر (1)

 م.1984البحقث اإلسالمقة، السـة الرابعة طشرة الؽتاب الرابع، الؼاهرة، 

، ويستشفد باول استشفاًدا خاصًئا بآية سقرة الرطد، وقد وقع هذا 46اإلسرائقؾقات والؿقضقطات، ص (2)

 .46مـف يف قؾقؾ مـ الؿقاضع التل أشار إلقفا الؿرتجؿ. راجع: ص
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 :ثاىًوا: مصدر القرآن الكريم

د يف فصؾ )أمام الؼرآن(  حؼقؼة  -مقضع حديثـا-إذا كان )باول( قد أكَّ

«ما يف الؼرآن هق كالم اهلل كّؾ  ٓ بد أن كؽقن طؾك يؼقـ بلنّ »هل:  ،ةمفؿّ 
(1)

، 

 ا أمِّ محؿدً  أنّ ُيذكر يف سقرة إطراف »وختؿ هذا الػصؾ بؼقلف: 
ّ

. إٓ أكف ٓ ل

ة الؿعـك الحريف لؽؾؿة ػَ ـا هـا بالدرجة إولك ما إذا كان الؿؼصقد هبذه الصِّ يفؿُّ 

ل أم ٓ. إهؿّ  ك الـؿقذج إول إصؾل ا قد تؾؼّ هق أن هذا يعـل أن محؿدً  أمِّ

ؿ أو طـ تعؾّ اه أيَّ شلء كاتج قف، ولؿ ُيِضْػ إلك ما تؾؼّ ا لتؾؼِّ لؾقحل، وكان مستعدًّ 

قف الؼرآن. التف السابؼة طؾك تؾؼِّ ؾ طؼؾل ديـل مفؿا كاكت درجة معارفف أو تلمّ تلمّ 

اًل فؼط غً بصػتف مبؾّ  ملسو هيلع هللا ىلصلؼد جاء الـبل  ا فؼط بالؼرآن إلك إرض، أي: كان مقصِّ

«لرسالة السؿاء الؼرآن إلك إرض
(2)

وجفة كظر  ك)باول( طاد وتبـّ  ، إٓ أنّ 

ربؿا لـ كتؿؽـ مـ معرفة »مصدر الؼرآن، فؼال:  الؿستشرققـ يف الحديث طـ

اإلجابة الؽامؾة القؼقـقة طـ السمال حقل الؿصادر التل حصؾ مـفا محؿٌد طؾك 

ر هبا آكذاك. فؿـ الؿحتؿؾ أن يؽقن قد رات التل تلثّ معارفف الديـقة، وما هل الؿمثّ 

ية حصؾ طؾك بعض الؿعؾقمات طـ القفقدية والؿسقحقة أثـاء رحالتف التجار

إلك سقريا، والتل لؿ تـحصر يف معؾقمات أرثقذكسقة مـ الؿسقحققـ السقريقـ. 

                                                     

 .43دروس قرآكقة، ص (1)

 .48دروس قرآكقة، ص (2)
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(44) 

القفقدية كان لفا تلثقر مفؿ يف الجزيرة العربقة،  ويـؼؾ طـ رودي بارت الؼقل بلنّ 

الؽعبة كان هبا ثالثؿائة  ا، وأنّ ويف مؽة كان ورقة بـ كقفؾ ابـ طؿ خديجة مسقحقًّ 

«قةسات مسقحا، وهل مؼدّ وستقن صـؿً 
(1)

. 

أيًّا كان إمر فنكف »والـتقجة التل يستـتجفا )باول( مـ هذه الـؼقل ما يؾل: 

 بد مـ وجقد تلثقرات مسقحقة غـقصقة يف فؽر محؿد. كان )بقؾتز( طؾك حّؼ  ٓ

حقـؿا أشار طؾك مالمح قريبة يف أسؾقب الؼرآن لشخصقات وأكبقاء الؽتاب 

ك بالؽتابات ا لغـقصقة الؿـسقبة إلك شقت، والتل الؿؼدس ُوِجَدْت فقؿا ُيَسؿَّ

ؿقـ طرفـاها طـ صريؼ آثار كجع حؿادي. لؼد ذكرُت آدَم وشقت ومقسك كؿعؾّ 

«ي لؾـجاةوحامؾقـ لؾعؾؿ الذي يمدّ 
(2)

. 

( مـ سقرة فاصر، والتل جاء 42رة رقؿ )أٓ تجد أية الؿحقّ »ثؿ يؼقل: 

ن أهدى مـ إمؿ قـ قد أقسؿقا باهلل جفد أيؿاهنؿ أهنؿ سقؽقكقفقفا أن الؿؽقّ 

بعد، كان  ر وآكتظار لرسقل لؿ يلِت إخرى إذا جاءهؿ كذير. تػسقرها يف التصقّ 

الغـقصل يف مؽة قبؾ  -الؿسقحل-مقجقًدا يف الؿحقط الثؼايف القفقدي 

«محؿد؟
(3)

. 

                                                     

 .48دروس قرآكقة، ص (1)

مصدر هذا الؽالم بلكف بارت: محؿد والؼرآن،  . ويشقر باول إلك67ص ،دروس قرآكقة، فصؾ )الـبل( (2)

 .100، وبقؾتز: أساصقر الؼرآن، ص10ص

 .68دروس قرآكقة، ص (3)



 

 

 رؤية نقدية –املسلمني املقدس( كتاب )دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب 

 ةحوث

(45) 

ان، وأكف يتطابؼ مع  وبعد سطقر يـؼؾ باول ما يػقد أنّ  الؼرآن مصدره الُؽفَّ

افقـ، فقذكر  وكان الؽاهـ يستخدم يف أققالف كقًطا مـ الـثر »ققل بارت: ققل العرَّ

ر عْ بؿعـك ُجَؿؾ، أو أجزاء مـ ُجَؿٍؾ تـتفل بؼافقة، إٓ أهنا تختؾػ طـ الشِّ 

وحل يف السقر إولك مـ الؼرآن. ويذهب الؿقزون، ويتطابؼ ذلؽ تؿاًما مع ما أُ 

الؼرآن إلك حدٍّ أبعد مـ التطابؼ الشؽؾل بقـ طبارات الؽفـة والسقر إولك مـ 

ؿ هق الؽاهـ الروحل الؿتؽؾّ  ذلؽ، فقليت الخطاب يف صقغة الؿخاصب: ٕنّ 

د أققالف بصقغ )الجـ( بقـؿا يؽقن الؽاهـ هق الؿخاصب. وكان الؽاهـ يمكّ 

مؿقزة مـ الَؼَسؿ، فُقؼِسؿ مثاًل بالسؿاء وإرض والـجقم والـقر والظالم وبلكقاع 

َسِؿ ما بدأ بف لـباتات، وتشبف هذه إكقاع الغامضة مِـ الؼَ معقـة مـ الحققاكات وا

محؿد بعض السقر إولك، وقد ٓحظ الؿعاصرون لؿحؿد هذا التطابؼ بقـ 

«العبارات الؿستخدمة يف الحالتقـ: ولذلؽ اهتؿقه بالؽفـقتقة
(1)

. 

                                                     

طؾك ذلؽ  ك وجفة كظر الؿستشرققـ، وأكف سقردّ ػ يتبـّ . يرى الؿرتجؿ أن الؿملِّ 71دروس قرآكقة، ص (1)

قال »باول يف ققلف: (، ويعتذر الؿرتجؿ طـ 60يف الػصقل التالقة لفذا الػصؾ. راجع حاشقة رقؿ )

هذه الصقاغة »بؼقلف:  101ص «أن أطبد رب هذه البؾدة الذي حرمفا ولف كؾ شلء محؿد: إكؿا أمرُت 

أسالقب التعبقر يف الؾغة إلؿاكقة ٓ  ػ الؼرآن، إٓ أنّ هق مملّ  ملسو هيلع هللا ىلصتقحل بلن الؿملػ يؼصد أن الرسقل 

ت بقـفؿا ذلؽ يف بعض الؾؼاءات التل تؿّ ف قد راجعف يف ، والعفدة هـا طؾك الؿرتجؿ، فؾعؾّ «تحتؿ ذلؽ

لؼد كان طدد أتباع الـبل يزداد يف »ػ يف ققلف: كؿا ذكر يف الؽتاب، وقد اطتذر الؿرتجؿ طـ الؿملِّ 

. 76ص «ب خارج مؽة، لقؼقؿقا الصالة التل أوجبفا جربيؾ طؾك محؿدصؿت، وكان يؾتؼل هبؿ يف ِشعْ 

، وإذا كان (67)حاشقة رقؿ  «ملسو هيلع هللا ىلصغفا جربيؾ لؿحؿد بؾَّ  إن الؿملػ يؼصد الصالة التل»قال الؿرتجؿ: 

= 



 

 

 رؤية نقدية –املسلمني املقدس( كتاب )دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب 

 ةحوث

(46) 

ػ مـ هذه الصدمات العـقػة التل وربؿا حاول إستاذ الؿرتجؿ أن يخػّ 

لؾؼارئ الؿسؾؿ: فاطتذر طـف يف بعض حقاشل الؽتاب. ولؽـ  يقجففا باول

 ـ تذبذبف بقـ الحّؼ ػ حقل مصدر الؼرآن الؽريؿ تجعؾـا كتبقّ متابعتـا ٔراء الؿملِّ 

رون الذي يراه يف مصدر الؼرآن الؽريؿ، وأكف مـ طـد اهلل، وبقـ ما يردّ  ده الؿـصِّ

 إدلة التالقة:والؿستشرققن طـ هذا الؿصدر، وهذه الرؤية تؼقم طؾك 

سؾ طـ الغـقصقة، ره طـ الرُّ محؿًدا قد أخذ تصقّ  ػ أنّ يرى الؿملِّ  -1

ره طـ ا إذا كان محؿد قد أخذ تصقّ ل طؿّ بد لؾؿرء أن يتساءَ  ٓ»فـراه يؼقل: 

سؾ طـ الروايات الغـقصقة التل كاكت مـتشرة آكذاك يف مؽة. إكـا كجد الرُّ 

ـ ما ؿْ لسقتقاكقة حقل محـة آدم، وذلؽ ِض روايات ذات بـقة شبقفة يف الغـقصقة ا

                                                     
= 

هذا آستدراك سقػقد الؼارئ العربل الؿسؾؿ، ففؾ سقػقد الؼارئ إلؿاين الؿسقحل أو العربل 

بعد »وهق كائؿ، ويؼقل يف ذلؽ:  ملسو هيلع هللا ىلصباول يرى أن القحل ُأكزل طؾك محؿد  الؿسقحل؟ أشّؽ يف ذلؽ. إنّ 

ا يف كقمف قبؾ أن يليت الػجر إٓ يرى أحالمً  ا مايف الـقم هذه الؾقؾة، وكان كثقرً  صقل سفر كان محؿد يغطّ 

 ًٓ  يؼػ أمامف يحؿؾ يف يده لػافة تحتقي طؾك كؾؿات مخطقصة، واقرتب أكف أن رأى بقضقح تام رسق

ؽ كؾؿة ؾَ الؿَ  د محؿد أثـاء كقمف ما قالفر ذلؽ، فردّ محؿد بخقف: ما أكا بؼارئ، وكرّ  مـف وكاداه: اقرأ، فردّ 

هذه الؾػافة الؿؽتقبة قد ُأكزلت  ؽ، وطـدما استقؼظ محؿد مـ كقمف أحسَّ وكلنّ ؾَ بؽؾؿة، ثؿ ابتعد طـف الؿَ 

ُ حمس. والرّد يف ققلف تعالك: 73، 72دروس قرآكقة، ص «.يف قؾبف ُّ ٱّلِله ٍَ ِ ن يَُسّي
َ
ا ََكَن ىِبََّشٍ أ ٌَ وح  إَِله  َو

َ
ًيا أ وَخح

ًٞ  ٌَِ َوَرآيِٕ ِخَجاٍب  ٌّ َخِهي ۥ لََعِ ُّ ۚۡ إُِه ا يََشآُء ٌَ وح يُرحِشَو رَُشَٔٗل َذُئِِحَ بِإِذحُِِّۦ 
َ
. راجع: يف [51]الشقرى: ىجسأ

رضا الدققؼل، مؽتبة صالح،  /، تلصقؾ ودحض شبفات، لؾدكتقر83، 82ص ،الـبقات والسؿعقات

 هـ.1425مصر، الطبعة إولك، 



 

 

 رؤية نقدية –املسلمني املقدس( كتاب )دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب 

 ةحوث

(47) 

م يف 1946/ 1945طرف مـ محتقيات الؿؽتبة الغـقصقة التل اكُتشػت طام 

ة قبؾ محؿد فنّن رات كاكت معروفة يف مؽّ كجع حؿادي... وّٕن مثؾ هذه التصقّ 

ذلؽ سقف يؾؼل الضقء طؾك آيات قرآكقة ما وصػت ببساصة بلهنا مجرد 

«خطابة
(1)

. 

س إساءتف طؾك مـ أن )باول( يلخذ طؾك الؽتاب الؿؼدّ طؾك الرغؿ  -2

وطؾك خالف ما ُروي يف »دد، فقؼقل: اهلل لقط، ويـصػ الؼرآن يف هذا الّص  كبل

، إٓ «س طـ لقط، فنّن الؼرآن ٓ يرمل بظالل سقئة طؾك شخصقتفالؽتاب الؿؼدّ 

طرب آباء س أّن هذه الؼصة قد أتت يف الؼرآن مـ الؽتاب الؿؼدّ »أكف يعقد فقرى: 

، ثؿ يذكر أرقام السقر وأيات التل «الؽـقسة، ووصؾت إلك كؿالفا يف الؼرآن

الؼرآن يرجع مصدره إلك الؽتاب  ُذكَِرت فقفا الؼصة، وتستؿر رؤيتف يف أنّ 

لروايات الؽتاب  ولعّؾ »عقب أيًضا، فقؼقل: س يف حديثف طـ قصة ُش الؿؼدّ 

«إلخ ؾ مديـ...الؿؼدس أثًرا غقر مباشر يف قصص الؼرآن، فله
(2)

. 

ويستؿر يف هذه الرؤية يف حديثف طـ قصة مقسك أيًضا، إٓ أكف يسّجؾ  -3

ًٓ مـ طشر: ٕكف   أّن محؿًدا قد جعؾ آيات مقسك القاردة يف الؼرآن تسًعا بد

أّما أية العاشرة فؼد أكؽرها محؿد واطتربها أمًرا ٓ يؾقؼ : »-حسب زطؿ باول-

                                                     

 .91دروس قرآكقة، ص (1)

 .95، 94دروس قرآكقة، ص (2)



 

 

 رؤية نقدية –املسلمني املقدس( كتاب )دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب 

 ةحوث

(48) 

البؼرة الحؿراء التل ورد ذكرها يف العفد الؼديؿ تصبح »، ويؼقل: «ات اإللفقةبالذّ 

«صػراء يف الؼرآن
(1)

. 

ػ يف بعض الؿسائؾ التل حال وإذا كان الؿرتجؿ قد اطتذر طـ الؿملِّ  -4

ف يصعب آطتذار طـف ػ مـ اإلصابة فقفا، فنكّ ضعُػ الؿؼدرة الؾغقية طـد الؿملِّ 

عتؼد بدايًة أن إسؿاطقؾ هق لؿ ي ملسو هيلع هللا ىلصد بعض الؼرائـ أّن محؿًدا وتميّ »يف ققلف: 

تدريجل يف مرحؾة  ل بف هلل، بؾ ضفر آطتؼاد بشؽؾٍ الذي كان طؾك أبقف أن يضحِّ 

يؼصد مـ ققلف تعالك: -( 111: 99ٓحؼة، فػل سقرة )الصافات أيات 

َِ  َرّّبِ  َوكَاَل إِّّنِ َذاٌِْب إََِلٰ حمس ِدي ٓح ۥ حمس، إلك ققلف تعالك: [99]الصافات:  ىجسَشَي ُّ َح   إُِه ٌِ
ٌِِنِيَ   ؤح ٍُ ح لؿ َيِرد ذكر اسؿ آبـ الذي كاد أن ُيْذَبح.  -[111]الصافات:  ىجسِغَتادَُِا ٱل

ُّ  حمسأّما أيات التالقة:  َنٰ ح ٰيِِدنيَ  َوبَّشه ََ ٱىصه ِ ٌّ ا  َحَٰق َُبِّيٗ ، [112]الصافات:  ىجسبِإِشح

فرتة وما بعدها حقث يبشر إبراهقؿ بنسحاق يؿؽـ أن تؽقن قد ُأِضقػت يف 

«ٓحؼة
(2)

فقف غؿز صريح لؿصدر الؼرآن الؽريؿ، حقث « قد ُأضقػت»فؼقلف:  ،

ػ أن ، أو غقره قام هبذه اإلضافة، كان يـبغل طؾك الؿملِّ ملسو هيلع هللا ىلصيقحل بلّن محؿًدا 

[، وما بعدها فنهنا قد ُأكزلت بعد 112يعّدل العبارة إلك )أّما أيات التالقة رقؿ ]

 ر إبراهقؿ بنسحاق(.ذلؽ حقث يبّش 

                                                     

 . ولؿ يعؼب إستاذ الؿرتجؿ طؾك ذلؽ بشلء.103، 102، وص99، 98دروس قرآكقة، ص (1)

 . ولؿ يعؼب إستاذ الؿرتجؿ طؾك ذلؽ بشلء.103، 102، وص99، 98دروس قرآكقة، ص (2)
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 ةحوث

(49) 

ه إولك رِ قَ الؼرآن لؿ يتضّؿـ يف ُس  ث طـ قصة الغراكقؼ، ويرى أنّ يتحدّ  -5

لؿ تضّؿـ السقر إولك مـ الؼرآن حَسب تاريخ الـزول »طداًء لألصـام! فقؼقل: 

والبـات  تضع إصـام فؼط يف درجة إبـاءفا كاكت طداًء واضًحا لألصـام، بؾ طؾّ 

ا كبقًرا-هلل  دد تخربكا بعض الروايات أّن ويف هذا الّص  -تعالك اهلل طؿا يؼقلـ طؾقًّ

قن أثـاء صقاففؿ بالؽعبة إلك محؿًدا أضاف الدطاء الؼديؿ الذي كان َيذكره الؼرشقّ 

ًُ حمسما ذكر يف سقرة الـجؿ، قال تعالك:  ُخ فََرَءحح
َ
َٰج  أ ٰى  ٱىله ةَ ٱله  ١٩َوٱىحُػزه ٰٔ َِ ٌَ اِلََث َو

َرىَٰٓ  خح
ُ َُثٰ  ٢٠ٱّلح

ُ َنُر َوََّلُ ٱّلح ًُ ٱَّله ىَُس
َ
، هؽذا يؿؽــا الؼقل بلن [21 -19]الـجؿ:  ىجسأ

ة لبـات اهلل وشػعائف ربؿا لؽل يبـل طؾك محؿًدا أراد أن ُيْبِؼل طؾك الؿؽاكة الخاّص 

هذا إساس كقًطا مـ آتػاق مع وجفاء قريش، ثؿ لّؿا رفض محؿد فقؿا بعد هذا 

قاصع: جاءت الصقاغة إخقرة لميات مـ سقرة الـجؿ كؿا  القسط بشؽؾٍ  الحّؾ 

ثٞ ِعزَيىَٰٓ حمسيؾل:  ٍَ آ  ٢٢حِيحَم إِٗذا كِصح ٌه ًح َوَءاةَآؤُُزً  ُُخ
َ
ٓ أ ا َْ ٔ ٍُ يحُخ ٍه آءٞ َش ٍَ شح

َ
ٓ أ إِنح ِِهَ إَِله

َه وَ  ۚ إِن يَتهتُِػَٔن إَِله ٱىظه ٍَ َطٰ
ٌَِ ُشيح ا  َٓ ِ ُ ة َُزَل ٱّلِله

َ
ً أ ُْ ُُفُسۖٗ َوىََلدح َجآَء

َ َٔى ٱّلح ٓح ا َت ٌَ

َدىَٰٓ  ُٓ ح ًُ ٱل ِٓ ِ ّب َِ ره ٌّ٢٣  ٰ َّنه ٍَ ا َت ٌَ  َِ نَسٰ ِ
مح لِۡلح

َ
وََلٰ  ٢٤أ

ُ  -22]الـجؿ:  ىجس٢٥ِهَّلِلَف ٱٓأۡلِخَرةُ َوٱّلح

. لؼد أصبح واضًحا لؿحؿد طؾك ما يبدو يف الؿرحؾة الحرجة أنَّ أي تؼديؿ أو [25

ي يف ذات الققت إلك ـسبة إلك اإللف الحؼقؼل سقف يمدّ تلخقر لفذه إصـام بال

«إبعاد اهلل طـ التػاطؾ الؿباشر مع القاقع الؿعقش يف هذا العالؿ
(1)

. 

                                                     

 .90دروس قرآكقة، ص (1)
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 ةحوث

(50) 

َؼذون مع أتباطفؿ مـ أية إكبقاء هؿ حؿؾة العؾؿ الصحقح، وإهنؿ ُيـْ  إنّ » -6

أمة ُيْبَعُث رسقل:  جقؾ، ولؽّؾ  ة يف كّؾ ر يرتبط بػؽرة الـبقّ كارثة، وهذا تصقّ 

رات كاكت معروفة يف مؽة قبؾ محؿد، فنّن ذلؽ سقف مثؾ هذه التصقّ  وٕنّ 

«د خطابةُيؾِؼل الضقء طؾك آيات قرآكقة كثقًرا ما ُوِصَػْت ببساصة بلهنا مجرّ 
(1)

. 

فات حقل مصدر الؼرآن فنكـا ُكجؿؾفا فقؿا يؾل، ثؿ بُ وبعد طرض هذه الشُّ  

 كرّد طؾقفا بعقن اهلل:

مصدر الؼرآن هق إفؽار الغـقصقة، والدياكة القفقدية والؿسقحقة  إنَّ  -

س، أو ورقة بـ كقفؾ، فؼد التل كاكت مـتشرة بؿؽة قبؾ بعثتف، أو الؽتاب الؿؼدّ 

، أو محؿد كػسف: ٕكف ڠا، أو الؽفـة الؿـتشرون يف مؽة، أو جربيؾ كان مسقحقًّ 

ا يف مسللة إصـام،  وسطً يضقػ ويحذف كؿا يشاء، وأكف حاول أن ُيقِجَد حالًّ 

فؽاكت مـف هذه الؿحاولة التقفقؼقة بقـ ما يف الؼرآن مِـ حؿؾٍة شديدة طؾك 

إصـام، وبقـ مدحفا ببعض أيات الؿذكقرة يف سقرة الـجؿ! كؿا كػفؿ مـ 

 يف الؼرآن آيات ما هل خطابة. كالم باول. وإنّ 

الؼرآن مصدره  : إنّ (ولبا)التل يؼقل فقفا  الشبهة األولىقبؾ اإلجابة طؾك 

س مباشرة، أو القفقدية أو الؿسقحقة، سقاء كان ذلؽ طـ صريؼ الؽتاب الؿؼدّ 

طـ صريؼ إفؽار الغـقصقة، ٓ بد أن كتساءل: ما الغـقصقة؟ وهؾ كجد صدى 
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 رؤية نقدية –املسلمني املقدس( كتاب )دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب 

 ةحوث

(51) 

والقفقد  ملسو هيلع هللا ىلصمِـ أفؽارها يف الؼرآن الؽريؿ؟ وما صقرة العالقة بقـ محؿد 

ؿ محؿد لؾؼرآن اكت هذه العالقة تسؿح بتعؾّ والـصارى يف مؽة والؿديـة؟ وهؾ ك

 مـفؿ؟

ِطل الؿستشرققن ويتابعفؿ )باول( أنّ  ر هبا ا تلثّ محؿدً  فالغـقصقة التل يدَّ

ومعـاها: طؾؿ، أو  (جـقصقص)مشتؼة مـ الؽؾؿة الققكاكقة »وأخذ طـفا الؼرآن: 

معرفة، أو حؽؿة، أو طرفان، وتستخدم الؽؾؿة إخقرة يف الؿعجؿ العربل 

 شؽَؾ  لإلشارة لؾغـقصقة، وهل حركة فؾسػقة، وتعالقؿ ديـقة متـافرة، أخذْت 

ع وطدم التجاكس! اكتشرت يف الشرق إدكك أكساق أسطقرية جؿقؾة يف غاية التـقّ 

لث بعد الؿقالد، ورغؿ طدم تجاكس أساصقرها الؼديؿ يف الؼركقـ الثاين والثا

وتعالقؿفا وأفؽارها، بؾ تـافرها فقؿؽـ الؼقل بلن إكساق الغـقصقة تدور يف 

إصار الحؾقلقة الؽؿقكقة، وتـطؾؼ الحؾقلقة الغـقصقة طادة مـ رؤية أثقـقة 

إلف )ا خقًِّرا ا خػقًّ ا: إلفً ا واحدً هـاك إلفقـ ولقس إلفً  ازدواجقة صارمة ترى أنّ 

يًرا ا ضاهرً ، وإلفً (العفد الجديد ، واإللف الظاهر هق اإللف (إلف العفد الؼديؿ)ا ِشرِّ

«الصاكع الذي خؾؼ هذا العالؿ الؿادي
(1)

. 

                                                     

الغـقصقة(، الؿجؾد الثامـ، تعريػات الؿػاهقؿ راجع: الؿقسقطة القفقدية والصفققكقة مادة ) (1)

 ،طبد القهاب الؿسقري، بقت العرب لؾتقثقؼ العصري والـظؿ /والؿصطؾحات إساسقة، لؾدكتقر

 م.1990والؿعجؿ الػؾسػل، لعبد الؿـعؿ خػاجل، مطبعة الدار الشرققة، مصر، الطبعة إولك: 



 

 

 رؤية نقدية –املسلمني املقدس( كتاب )دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب 

 ةحوث

(52) 

أيـ كجد يف الؼرآن ضالل هذا  -بعد هذا التعريػ لؾغـقصقة-والسمال 

بقد مع الػؽر الغـقصل أو صداه؟ ففؾ كجد يف الؼرآن أيَّ شبفة فؽرية ٓتخاذ أيِّ 

 غقر اهلل؟

قارئ لؾؼرآن أو باحث فقف يرى بقضقح كقػ هاجؿ الؼرآن الشرَك  أيَّ  إنّ 

كؾَّ دطاواهؿ  -يف سقرة إكعام، وإكبقاء، والزمر-والؿشركقـ، وكقػ فـََّد 

باول وَمـ تابعفؿ  الباصؾة، وبقَّـ جفآهتؿ العؼؾقة، وسذاجتفؿ الػؽرية! إنّ 

ة ما كزل يف مؽة مـف مِـ ـف الؼرآن وبخاّص ا تضؿّ ة إلك ففؿ طؿقؼ لِؿَ يػتؼرون بشدّ 

ؼ بالعؼقدة التقحقدية، فنذا قعدت هبؿ ثؼافتفؿ اإلسالمقة ما يتعؾّ  معالجٍة لؽّؾ 

ُ حمسفؾقؼرؤوا ققلف تعالك:  ْ  ََل  َوكَاَل ٱّلِله َٔ إَِلّٰٞ َنِٰخٞد  َتخهِخُذٓوا ُْ ا  ٍَ ٍۖ إِجه ِ ِ ٱذحننَيح نيح َٓ ٰ إَِل
ُتٔنِ  َْ َٰي فَٱرح ٔح  حمس ، وققلف:[51]الـحؾ:  ىجسفَإِيه َ ٓ  ََكَن  ل ا ٍَ ِٓ ۚۡ  ذِي ُ ىََفَصَدحَا ٌث إَِله ٱّلِله َٓ ِ َءال

ا يَِطُفٔنَ  ٍه ِ َرّبِ ٱىحَػرحِش َخ ََ ٱّلِله ٌَِ حمسوققلف:  ،[22]إكبقاء:  ىجسفَُصتحَحٰ ُِذ  َّته
َ
َءأ

 َُ َمٰ ًث إِن يُرِدحِن ٱلرهخح َٓ ِ ٖ  ُدوُِِّۦٓ َءال َِ َخَّّنِ  َله  ةُِضّ ا َوََل  ُتغح ًح َشيحـٔٗ ُٓ َشَفَٰػُخ
ۖٗ حمس، وققلف: [23]يس:  ىجسيُِلُِذونِ  ًح َُِس َهٰ ْ ةُرح ٔا احُ َْ ۖٗ كُوح  ٗث َٓ ِ ٌَِ ُدوُِِّۦٓ َءال  ْ َُذوا ِم ٱَّته

َ
أ

ُر  َهَٰذا  َ  ذِنح ٌَ  ً ُٓ ۖٗ َذ َقه َٔن ٱۡلح ٍُ يَ ًح ََل َحػح ُْ ََثُ زح
َ
ۚ ةَوح أ َ َرتحِِل ٌَ ُر  ِِعَ َوذِنح ٌه

رُِعٔنَ  ػح ـَٔوح حمس، وققلف: [24 ]إكبقاء: ىجسٌُّ َح  وَشح َِآ  ٌَ ٌَِ رُُّشيِ ٌَِ َرتحيَِم  َِا  رحَشيح
َ
أ

َتُدونَ  ٗث ُحػح َٓ ِ ٌَِ ُدوِن ٱلرهِنَٰمۡح َءال َِا  َجَػيح
َ
ِإَوذح كَاَل حمس، وققلف: [45]الزخرف:  ىجسأ

بِيِّ 
َ
ًُ ِّل َمَم  إِةحَرِْٰي ٔح َرىَٰم َوكَ

َ
ٓ أ ًث إِّّنِ َٓ ِ ا َءال ًٌ َِا ضح

َ
َتخهِخُذ أ

َ
ِِف َعَلٰٖو  َءاَزَر أ

تنِيٖ  َُج كُيحَج حمس، وققلف: [74]إكعام: ىجسٌُّ
َ
ًَ َءأ َي ََ َمرح ُ َيٰػِيََس ٱبح ِإَوذح كَاَل ٱّلِله



 

 

 رؤية نقدية –املسلمني املقدس( كتاب )دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب 

 ةحوث

(53) 

ُِذوِِن  ِهاِس ٱَّته كَُٔل  لِي
َ
نح أ

َ
ا يَُسُٔن َِلٓ أ ٌَ ََِم  ِۖٗ كَاَل ُشتحَحٰ ٌَِ ُدوِن ٱّلِله  ِ َٓنيح ٰ َ إَِل ّّمِ

ُ
َوأ

ۚ إِن ُنُِج كُ  ا ىَيحَس َِل ِِبَّقٍ ا ِِف ٌَ ٌَ  ًُ يَ غح
َ
َِس َوََلٓ أ ا ِِف َجفح ٌَ  ًُ يَ ۚۥۡ َتػح ُّ َخ ٍح ۥ َذَلدح َغيِ ُّ يحُخ

ًُ ٱىحُغُئبِ  ٰ َُج َغله
َ
ِصَمۚۡ إُِهَم أ  .[116]الؿائدة:  ىجسَجفح

 ًٓ  ٔلفة الشر وآلفة الخقر التل تؼقم ففؾ كجد يف هذه أيات البقِّـات ضال

 طؾقفا إفؽار الغـقصقة؟

الؼرآن وإفؽار الغـقصقة ساقط ٓ أساس لف، بؾ ٓ  الؼقل بالتشابف بقـ إنّ 

خذه الطاطـقن تؽلة يف الؼقل بفا يؿؽـ أن يتّ  واحدً كجد دلقاًل 
(1)

. 

الؼرآن طـ القفقد والـصارى ففاك  هذا أخذ ملسو هيلع هللا ىلصا محؿدً  ا الؼقل بلنّ وأمّ 

-ؾفا باحثة مسقحقة وأصحاب هاتقـ الدياكتقـ تسجّ  ملسو هيلع هللا ىلصا لؾعالقة بقـ محؿد تصقيرً 

ٓ يسع اإلكسان إٓ أن »تؼقل )كاريـ أرمسرتوكج(:  -ما شفدت بف إطداء والحّؼ 

ا بالقفقد أو ة صؾة تؼريبً ُيْدَهَش لؾعبؼرية الروحقة لؾـبل محؿد الذي لؿ تؽـ لف أيّ 

ا بالـصارى الؿؿارسقـ لديـفؿ، وكاكت معرفتف بتؾؽ الؽتب السؿاوية إولك حتؿً 

يف الـػاذ إلك قؾب الخربة بديـ  معرفة بالغة الضآلة، ومع ذلؽ فؼد كجح

«التقحقد
(2)

. 

                                                     

طبد القهاب  /والقفقدية والصفققكقة، لؾدكتقر ولؿـ يريد تلكقد ذلؽ فؾقرجع إلك مقسقطة القفقد (1)

 الؿسقري، مادة الغـقصقة وأفؽارها وكشلهتا التاريخقة وطالقتفا بالقفقدية.

م، كتاب مجؾة سطقر، 1998، الطبعة الثاكقة: 153، 152ص ،لؽاريـ أرمسرتوكج ،سقرة الـبل محؿد (2)

أي: معرفة قؾقؾة ٓ  «بالغة الضآلة»لفا: محؿد طـاين، وٓ شؽ أهنا تعـل بؼق .فاصؿة كصر، د .ترجؿة: د

 يـتج طـفا وحل.
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 ةحوث

(54) 

 طـ القفقد وٓ شؽ أن هذا لقس طـ طبؼرية محؿد، كؿا أهنا لؿ تؽـ كؼاًل 

العرب  د هذه الباحثة أنّ أو الـصارى، وإكؿا هل مـ وحل اهلل تعالك، بؾ تمكّ 

كؾفؿ لؿ يؽـ لفؿ مـ العالقات الثؼافقة بالقفقد والـصارى ما مِـ شلكف أن ُيـشَئ 

طرب الحجاز لؿ يؽـ  يف القاقع إنّ »ا بقـ الؽتب السؿاوية والؼرآن، فتؼقل: لثقرً ت

ا طـ ت قؾقؾة بالؿسقحققـ، وكاكقا ٓ يؽادون يعرفقن شقئً اَل لفؿ سقى ِص 

ا طـ الؽـائس الؿزدهرة الؿسقحقة، ولؿ تؽـ العرب حتك وفاة محؿد تعرف شقئً 

«يف سقريا وفؾسطقـ
(1)

. 

وبقـ العؼقدة  ملسو هيلع هللا ىلصالبقن شاسع بقـ ما كزل طؾك محؿد  ـ كاريـ أنّ وتبقّ 

صؾب محؿد مـ قريش أن يؼبؾقا أن ما جاءه  وهؽذا فعـدما»الؿسقحقة فتؼقل: 

هق تـزيؾ مـ اهلل لؿ يؽـ الؿقافؼة طؾك طؼقدة ٓهقتقة أو مجؿقطة مـ إفؽار 

«طؾك أرثقذكسقة ٓهقتقة ٓ يقجد يف اإلسالم كّص  ذْ الالهقتقة: إِ 
(2)

قضع ، ويف م

كاكت »طؾك طدم معرفة محؿد لؾتقراة واإلكجقؾ فتؼقل:  (كاريـ) آخر تـّص 

معرفة محؿد باإلكجقؾ والتقراة محدودة، كؿا أكـا كجد يف الؼرآن إكبقاء الذيـ 

يـ طؾك قدم الؿساواة مع أكبقاء التقراة واإلكجقؾ، ؾفؿ العرب مذكقرِ يبجّ 

ؾؿقـ إوائؾ يف مؽة، وتعؽس قصص إكبقاء يف الؼرآن وضع محؿد والؿس

                                                     

 . 114ص ،لؽاريـ أرمسرتوكج ،سقرة الـبل محؿد (1)

 .197ص ،لؽاريـ ،سقرة الـبل محؿد (2)
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 ةحوث

(55) 

، «يف الؽتاب الؿؼدس ا تعؽسف الؼصص اإلكجقؾقة كؿا وردْت ا طؿّ وتختؾػ كثقرً 

ولقس لدى الؿسقحققـ ما يعادل التقراة والشريعة، وهؿ يؿقؾقن »وتؼقل: 

ا بد وأهنا طبء معقق باإلضافة إلك كقهنا كقطً  تؾؽ الشعائر الديـقة ٓ لالطتؼاد أنّ 

َد هبا بقلس كجزء مـ هجقمف طؾك مـ الروحاكقة هاجؿفا ا لعفد الجديد، وكدَّ

«الؿسقحققـ القفقد
(1)

. 

ر ما ولؽـ قد يجادل بعض الؿستشرققـ فقؿا قالتف كاريـ، ويحاولقن ِذكْ 

البقن شاسع بقـ  إنّ  :عراء الـصارى، فـؼقلر لبعض ُش عْ كان يف الجاهؾقة مـ ِش 

ـ أصقل العؼائد، وأحؽام ر والؼقل يف الؽتب السؿاوية التل تبقّ عْ الؼقل يف الشِّ 

الشرائع، وآداب الحقاة اإلكساكقة، والذي يراجع أصقل الدياكتقـ: الؿسقحقة التل 

ق ما قالتف دْ حفا: يرى ِص يممـ هبا باول، واإلسالمقة التل جاءت بعدها لتصحّ 

سؿ برؤية تشاؤمقة إلك إذا كاكت الؿسقحقة تتّ »تؼقل:  ذْ يف هذا الصدد، إِ  (كاريـ)

ل لخطقئة الؿ الطبقعل بسبب آطتؼاد بلكف اكتؽس وفؼد كؿالف إوّ ما لؾع حدّ 

اإلسالم ٓ يممـ بسؼقط اإلكسان يف الخطقئة إصؾقة بالؿعـك  اإلكسان، فننّ 

ؾ طؼقبات لإلكسان طؾك الؿقت وإلؿ وإحزان تؿثّ  الؿسقحل، وٓ يؼقل بلنّ 

ـ العؼؾ، فأيات قا طسؼقصف إول. الؼرآن ٓ يطؾب مـ الؿسؾؿقـ أن يتخؾَّ 

الؿسؾؿقـ طؾك أن  مقجفة إلك ققم يعؼؾقن، ولؼقم ٓ يعؼؾقن، والؼرآن يحّث 
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 رؤية نقدية –املسلمني املقدس( كتاب )دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب 

 ةحوث

(56) 

روها بعـاية... ولؿ يـشل يف يقم يـظروا إلك أيات يف العالؿ الطبقعل، وأن يتدبّ 

مـ إيام أيُّ صراع بقـ البحث العؾؿل العؼالين وبقـ الديـ يف الرتاث 

«الؼرن التاسع طشر يف الؿسقحقةاإلسالمل طؾك كحق ما حدث يف 
(1)

 . 

ٓ  (كاريـ)لة طـ الباحثة الراهبة الؿسقحقة لؼد ذكرُت هذه الـؼقَل الؿطقّ 

 ًٓ  وأدطك لؾؼبقل لدى الطاطـقـ يف مصدر الؼرآن مـ ٕهنا أصدق قق

الؿستشرققـ وغقرهؿ فَحْسب، وإكؿا ٕهنا ٓ تزال تعتـؼ دياكة الؿسقحقة، وما 

زالت تؿارس الرهبـة
(2)

. 

هذه آطتبارات التل ذكرهتا ٓ تغـل أققالفا طـ الحجج  ولؽـفا مع كّؾ 

الساصعة التل ذكرها طؾؿاء اإلسالم يف دحض هذه آفرتاءات التل قال هبا 

كاصع  ا، ولإلمام محؿد طبده ردّ ا، وتابعفؿ فقفا )باول( حديثً الؿستشرققن قديؿً 

يؼقل  ،ؿا مصَدَرا الؼرآنبالتقراة واإلكجقؾ، أو أهن ملسو هيلع هللا ىلصطؾك الؼقل بتلثر محؿد 

أدكك مؼاركة بقـ أصقل الديـ اإلسالمل وأصقل الدياكة الؿسقحقة  إنّ »اإلمام: 

الدياكة الؿسقحقة تؼقم  فِؿـ الؿعؾقم أنّ  :ـ استؼاللقة الؼرآن يف مصدره اإللفلتبقّ 

 طؾك دلقاًل  ڠيف أصقلفا طؾك الخقارق، فنذا قرأت إكاجقؾ فال تجد لؾؿسقح 

ف إٓ ما كان يصـع مـ الخقارق، وطددها يف إكاجقؾ يطقل شرحف. قِ دْ ِص 

                                                     

 .197ص ،لؽاريـ ،سقرة الـبل محؿد (1)

 لؽاريـ. ،راجع مؼدمة كتاب: سقرة الـبل محؿد (2)
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 ةحوث

(57) 

ك وإصؾ الثاين: سؾطة الرؤساء، وقد أحؽؿ هذه السؾطة ما ورد يف إكجقؾ متّ 

ما تربطف طؾك إرض  : )أططقؽ مػاتقح مؾؽقت السؿاوات، فؽّؾ 19: 16

ًٓ ما تحؾّ  ا يف السؿاوات، وكّؾ يؽقن مربقصً    يفف طؾك إرض يؽقن محؾق

قـ يف الؿسقحقة سؾطة طؾك الؿرؤوسقـ ، وهذا مـح لؾرؤساء الديـقّ (السؿاوات

 :ف صدورهؿ، وإصؾ الثالث: ترك الدكقا وآكؼطاع لمخرةيف طؼائدهؿ وما تؽـّ 

ؾ، وإصؾ الرابع: اإليؿان بغقر ُس تجد ذلؽ يف إكاجقؾ ويف أطؿال الرّ 

يـ ما هق فقق العؼؾ، مـ الدِّ  الؿعؼقل، فاإليؿان مـحة ٓ دخؾ لؾعؼؾ فقف، وإنّ 

ًٓ (أكسؾقؿ)قال الؼديس   بؿا يعرض طؾك قؾبؽ بدون كظر، : )يجب أن تعتؼد أو

ثؿ اجتفد بعد ذلؽ يف ففؿ ما اطتؼدت، والؽقن وما فقف ٓ يفؿ الؿممـ أن يجقؾ 

ما يحتاج إلقف  سة حاوية لؽّؾ الؽتب الؿؼدّ  فقف كظره(، وإصؾ الخامس: أنّ 

والؿعاد، وإصؾ السادس: التػريؼ بقـ الؿسقحققـ وغقرهؿ، البشر يف الؿعاش 

[: )ٓ تظـقا أين 34ك ]حتك إقربقـ، جاء يف اإلصحاح العاشر مـ إكجقؾ متّ 

[ جئت 35ا ]ا، بؾ سقػً ا طؾك إرض، ما جئت ُٕلؼل سالمً جئت ُٕلِؼل سالمً 

طداء اإلكسان أمفا، والؽـة ضد حؿاهتا وأ أبقف، وآبـة ضدّ  ق اإلكسان ضدّ ٕفرّ 

«أهؾ بقتف(
(1)

. ويف مؼابؾ هذه إصقل كـظر أصقل اإلسالم لـرى مدى ما بقـ 

                                                     

)باختصار شديد(. وكتج طـ هذه  (283 -277/ 3) ٕطؿال الؽامؾة لإلمام محؿد طبدها :راجع (1)

 َب تِ ما كُ  إصقل ما ُمؾَِئت بف كتب التاريخ مـ آثار غاية يف السقء طؾك كػقس البشر الؿممـقـ هبا، ولعّؾ 

= 
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 ةحوث

(58) 

إصؾ إول: الـظر العؼؾل لتحصقؾ اإليؿان، »ـ مـ بقن شاسع: قْ أصقل الدياكتَ 

وإصؾ الثاين: تؼديؿ العؼؾ طؾك ضاهر الشرع طـد التعارض، وإصؾ الثالث: 

الُبعد طـ التؽػقر، وإصؾ الرابع: آطتبار بســ اهلل يف الخؾؼ، وإصؾ 

رح فََذّنِ  حمسالخامس: قؾب السؾطة الديـقة واإلتقان طؾقفا مـ أساسفا، يؼقل تعالك: 
َذّنِٞر  ٌُ َُج 

َ
ٓ أ ا ٍَ َطيحِطرٍ  ٢١إِجه ٍُ ِ ًِٓ ة َج َغيَيح ، وإصؾ [22 -21]الغاشقة:  ىجسىهصح

ة الؿخالػقـ يف ا لؾػتـ، وإصؾ السابع: مقدّ السادس: حؿاية الدطقة مـعً 

 العؼقدة، وإصؾ الثامـ: الجؿع بقـ مصالح الدكقا وأخرة...

الربوتستاكت يؼقل: إذا كان وهذه الؿؼاركة هل التل جعؾت أحد الؼساوسة 

ا سقى الؽثؾؽة الؿحتاجة إلك اإلصالح أو الؽثؾؽة يـ الؿسقحل لقس شقئً الدِّ 

فالؼرن الؿقيف لؾعشريـ ٓ  (الؿذهب الربوتستاكتل)التل دخؾفا اإلصالح بالػعؾ 

«اا أبدً يؽقن مسقحقًّ 
(1)

. 

ل فا، وذكر أصقفؿـ لؿ يستطع طؼد هذه الؿؼاركة التل أوفاها اإلمام حؼّ 

الخالف بقـ القفقدية والؿسقحقة مـ جاكب، وبقـ اإلسالم مـ الجاكب أخر: 

                                                     
= 

 -301/ 3)، وراجع: (294 -284/ 3)طـ محاكؿ التػتقش أوضح دلقؾ طؾك ذلؽ. الؿرجع كػسف 

314). 

، لرتى ما كتج طـ هذه إصقل مـ حضارة (356/ 3)راجع: إطؿال الؽامؾة لإلمام محؿد طبده  (1)

 إسالمقة وفؽر إسالمل راق.
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ث الؼرآن طـ القاقع العربل وقت  فْؾَقجؾِْس أمام الؼرآن الؽريؿ لقرى كقػ تحدَّ

ث طـ العؼؾقة وكقػ يتحدّ  -وقت يرتؽس فقف إلك الجاهؾقة ويف أّي -كزولف 

ؾ كان الؼرآن صدى لفمٓء العؾؿقة ٕهؾ الؽتاب مـ القفقد والـصارى لقرى ه

 يؼقل الؿؾحدون: إنّ »طبد اهلل دراز يف بقان ذلؽ:  /أو أولئؽ؟ يؼقل الدكتقر

ؾ ؾ روح طصره أصدق تؿثقؾ، ثؿ يؿثّ الؼرآن هق إثر التاريخل القحقد الذي يؿثّ 

هبا أكؽك تؿثقؾ، ومِـ ققلفؿ كدطقهؿ لؼراءة الؼرآن فؾقؼرؤوا الزهراويـ )البؼرة 

ا فقفؿا مـ الؿحاورة لعؾؿاء القفقد والـصارى يف العؼائد وآل طؿران( وم

والتقاريخ وإحؽام، أو لقؼرؤوا ما شاؤوا مـ السقر الؿؽقة والؿدكقة التل فقفا 

ر لـا ؿ طـفؿ الؼرآن، وكقػ يصقّ لسان يتؽؾّ  ذكر ٕهؾ الؽتاب، ويـظروا بلّي 

وأطؿالفؿ  طؾقمفؿ بلهنا الجفآت، وطؼائدهؿ بلهنا الضالٓت والخرافات،

 :، البؼرة65 :بلهنا الجرائؿ والؿـؽرات، وراجع طؾك سبقؾ الؿثال: ]آل طؿران

، 18 :، والؿائدة181، 64 :، آل طؿران102 :، البؼرة93 :، آل طؿران140

ف صقرة أساتذة يتؾؼك [، ففؾ ترى بعد هذا كؾّ 161: 155 :، والـساء73، 72

ا يصحح لفؿ أغالصفؿ، معؾؿً طـفؿ صاحب الؼرآن طؾقمف، أم بالعؽس ترى مـف 

«ويـعل طؾقفؿ سقء حالفؿ؟
(1)

. 

                                                     

ؾؿ مـ أهؾ الؽتاب آمـقا بف وصدققا والراسخقن يف الع»دراز:  /. ويؼقل الدكتقر71الـبل العظقؿ، ص (1)

ًٓ 43ما فقف، راجع ]الرطد   مـ اإليؿان بف، فَؿـ زطؿ أن [، فؾق كاكقا لؿحؿد معؾؿقـ ٔمـقا بلكػسفؿ بد

= 
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(60) 

ػؼ مع هذا التحؾقؾ وٓبـ خؾدون تصقير اجتؿاطل دققؼ يف هذه الؿسللة يتّ 

دراز، يؼقل ابـ خؾدون طـ حال طؾؿاء القفقد  /الدققؼ الذي قالف الدكتقر

قا مثؾ العرب البدو أكػسفؿ، وكاك إهنؿ بدٌو طقامّ »والـصارى وقت كزول الؼرآن: 

«ة مـ أهؾ الؽتابٓ يعرفقن طـ ديـفؿ إٓ ما يعرفف العامّ 
(1)

. 

خ التقراة واإلكجقؾ آكذاك مؽتقبة َس  يسلل: وهؾ كاكت كُ سائاًل  ولعّؾ 

 بالعربقة، ومـتشرة بقـ العرب وأهؾ الؽتاب حتك يسفؾ طؾك محؿد قراءهتا 

دراز طؾك هذا  /والـؼؾ طـفا؟ ويجقب الدكتقر -طؾك فرض طؾؿف الؼراءة-

س إلك الؾغة العربقة لؿ تظفر الحاجة إلك ترجؿة الؽتاب الؿؼدّ »لتساؤل بؼقلف: ا

«إٓ يف الؼركقـ التاسع والعاشر لؾؿقالد
(2)

. 

                                                     
= 

ؿ؟ ومـ ذا الذي رآه وسؿعف؟ وماذا سؿع مـف؟ ومتك ر فؾقؼؾ لـا: ما اسؿ هذا الؿعؾِّ َش ؿف بَ ا كان يعؾِّ محؿدً 

طك الؿستشرققن أكف ، الذي ادّ 80اد الرومل، صكالم د/ دراز طـ الحدّ كان ذلؽ؟ وأيـ كان؟ وراجع 

 .103 :، وتػسقره سقرة الـحؾملسو هيلع هللا ىلصا لؿحؿد ؿً كان معؾِّ 

 هـ.1421لبـان، الطبعة إولك:  -، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت487راجع: مؼدمة ابـ خؾدون، ص (1)

، مجؾة 142 -133اق هرماس، صراجع بحث: )مطاطـ الؿستشرققـ يف رباكقة الؼرآن( د/ طبد الرز (2)

هـ. 1420الشريعة والدراسات اإلسالمقة، السـة الرابعة طشرة، العدد الثامـ والثالثقن، ربقع أخر 

ما لدى القفقد والؿسقحققـ يف جزيرة العرب بعض الصحػ التل يـسبقهنا  وكان كّؾ »يؼقل هرماس: 

ا أكؽروا طؼقبة رجؿ لؿّ  ملسو هيلع هللا ىلصقد يثرب لؾـبل إلك التقراة واإلكجقؾ، ومـفا تؾؽ الصحػ التل أخرجفا يف

. اكظر الحديث يف الجامع الصحقح لؾبخاري، كتاب الحدود، باب أحؽام أهؾ الذمة «الزاين الؿحصـ

= 
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(61) 

ُكَسٌخ مِـ التقراة أو اإلكجقؾ بالؾغة العربقة  ملسو هيلع هللا ىلصإذن فؾؿ يؽـ أمام محؿد 

طبد الراضل  /لقـؼؾ طـفا بقاسطة أو بغقر واسطة، وقد أفاض الدكتقر

لؾتقراة أو اإلكجقؾ، وذلؽ  ملسو هيلع هللا ىلصيف بقان استحالة رجقع محؿد الؿحسـ  طبد

تاريخ ترجؿة العفد الؼديؿ  إنّ »بالـظر إلك تاريخ ترجؿتفا إلك العربقة فؼال: 

ؿ مـفؿا: وذلؽ ٕن الـسخة العربقة  أمام شبفة التعؾُّ والعفد الجديد يؼقم حائاًل 

ده ، وٓ بعده بؼروملسو هيلع هللا ىلصلفذه الؽتب لؿ تؽـ مقجقدة يف طفد الـبل  ن، وهذا ما أكَّ

أثبت أكف لؿ  ذْ الجؿقؾ لؾغزالل(: إِ  روبقر شدياق يف تحؼقؼف لؽتاب )الردّ  الؼّس 

ترجؿة طربقة لؾعفد  يؽـ يف طصر الغزالل وهق الؼرن الخامس لؾفجرة أّي 

إلك أكف لؿ  طربل لؾتقراة فلبعد يف آستحالة، إضافةً  ا وجقد كّص الجديد... وأمّ 

ا ا تعؾَّؿ مـف، وأمّ محؿدً  طاء بلنّ يؽـ يف مؽة أحٌد مِـ طؾؿاء القفقد يؿؽـ آدّ 

 الزطؿ بنمؽاكقة اإلفادة مـ يفقد الؿديـة فذلؽ باصؾ مـ الـاحقة التاريخقة: ٕنّ 

السقر الؿؽقة هل التل طرضت أصقل قصص التقراة بتػاصقؾفا الدققؼة مثؾ: 

براهقؿ، ويقسػ، والحجر، واإلسراء، والؽفػ، )إطراف، ويقكس، وهقد، وإ

ومريؿ، وصف، وإكبقاء، والشعراء، والـؿؾ، والؼصص، والعـؽبقت، وسبل، 

الـزاع مـ  ، والذاريات(...إلخ، وذلؽ يعـل اهنقار الدطقى محّؾ (ص)و

                                                     
= 

ويؿؽـ الرجقع إلك اإلسرائقؾقات يف كتب التػسقر لبقان ما كؼؾف طؾؿاء »وإحصاهنؿ، ويؼقل هرماس: 

 .«ـ التـاقض ما ٓ يؼبؾف طؼؾ، وٓ يـفض بف كؼؾالتػسقر طـ القفقد والـصارى مـ أفؽار فقفا م
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 ةحوث

(62) 

، وٓ إمؽاكقة الؼراءة ملسو هيلع هللا ىلصمقضع الدطقى مقجقد يف زمـف  أساسفا، فال الـّص 

َطك طؾقف. إنّ رسبقؾ اإلفادة متقفّ  ُكَسَخ العفد الؼديؿ والجديد  ة لدى الُؿدَّ

ُكَسِخ العفد الؼديؿ أفاد محؿد  دة تحقل دون الؼقاِم هبذه اإلفادة: فِؿـ أّي الؿتعدّ 

؟ هؾ مـ تقراة السامرة أم مـ الرتجؿة السبعقـقة، أم تقراة الِعرباكققـ؟ ومـ ملسو هيلع هللا ىلص

إكجقؾ الؽاثقلقؽ، أم مـ إكاجقؾ أفاد؟ أمِـ إكجقؾ إرثقذكس أم مِـ  أّي 

ا يف وادي قؿران إكجقؾ الربوتستاكت، أم إكجقؾ إرمـ؟ أم مؿا تؿ اكتشافف ممخرً 

«بإردن؟ أو يف كجع حؿادي بؿصر؟
(1)

ا طـدما تساءل ، ولؼد كان باول مقضقطقًّ 

: هؾ تحتاج الدياكة الؿسقحقة إلك دياكة بعدها لتؽؿؾفا؟ وكان جقابف: قائاًل 

كعؿ
(2)

. 

ما ذكركاه  ر كّؾ ب طؾك هذا التساؤل إجابة شافقة ٓكتفك إلك ِذكْ ولق أكف أجا

َد ما قالف  أن يف الردّ  طؾك هذه الُشَبف، بؾ وَلَؿا أثار مثؾ هذه إقاويؾ يف كتابف، وَردَّ

                                                     

، دار قباء لؾـشر، 67، 66، 63الراضل محؿد طبد الؿحسـ، ص طبد /الغارة طؾك الؼرآن، لؾدكتقر (1)

حتك  ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد  ا يف حّؼ هذا الؼقل صحقحً  م )بتصرف(. ويظّؾ 2000هـ= 1421الؼاهرة، الطبعة إولك، 

د أكف لؿ تؽـ بقـ ذي ُترجؿت فقف التقراة إلك العربقة، فؿـ الؿمكّ وإن اختؾػ الباحثقن يف تحديد الزمـ ال

كان أهؾ »كسخة طربقة مـ التقراة أو اإلكجقؾ، ودلقؾ ذلؽ ما أخرجف البخاري طـ أبل هريرة:  ملسو هيلع هللا ىلصيدي الـبل 

ققملسو هيلع هللا ىلصروهنا بالعربقة ٕهؾ اإلسالم، فؼال رسقل اهلل التقراة بالِعرباكقة ويػّس  الؽتاب يؼرؤون ا أهؾ : ٓ ُتَصدِّ

بقهؿ، وققلقا:  ِها  حمسالؽتاب، وٓ تؽذِّ ٌَ َِا َءا ُزَِل إَِّلح
ُ
ٓ أ ا ٌَ ِ َو [، فؾق كاكت هـاك 136أية ]البؼرة:  «... ىجسةِٱّلِله

 م.1960، صبعة دار الشعب، مصر، (136/ 9)كسخة طربقة لؾتقراة لؿا كان ذلؽ. صحقح البخاري 

 .132دروس قرآكقة، ص (2)
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(63) 

يـ آخر ا يحتاج إلك دِ ديـً  السابؼقن لف مـ الؿستشرققـ، ومـ البداهة أن كؼقل: إنّ 

بحث مـ أتباطف طـ هذا الديـ  بد أن يؽقن محّؾ  ٓ -باول كؿا أقرّ -ُيْؽِؿُؾف 

يـ إن كاكقا جادّ -ِؿؾ ديـَفؿ يـ الذي ُيؽْ طؾقفؿ إذا وجدوا الدّ  الُؿْؽِؿؾ لديـفؿ، وأنّ 

ود طـف. وأكا أزطؿ أن أن يسارطقا إلك اطتـاقف والذّ  -يف بحثفؿ صادققـ يف دطقاهؿ

ا لتقراة  ومصححً اًل اهلل ُمؽؿيـ الذي أكزلف ديـ اإلسالم وكتابف الؼرآن هق هذا الدِّ 

 .ڽمقسك وإلكجقؾ طقسك 

مف كدرس مـ دروسف والدلقؾ طؾك ذلؽ إذا أراده باول مـ الؼرآن لقؼدِّ 

َع  حمسالؼرآكقة ٕبـاء ديـف فْؾَقْتُؾ طؾقفؿ ققلف تعالك:  ٰ ةِِّۦ  ََشَ ا َوَّصه ٌَ  َِ ََ ٱَّّلِي ِ ٌّ ىَُسً 
ا ٌَ َِآ إَِّلحَم َو وحَخيح

َ
ِٓي أ ٔٗخا َوٱَّله ُُ  ََ ْ ٱَّّلِي ٔا ٍُ رِي

َ
نح أ

َ
ۖٗ أ ًَ َوُمََٔسٰ وَِغيََسَٰٓ َِا ةِِّۦٓ إِةحَرِْٰي يح َوضه

َ يََشآُء  ٌَ ُ ََيحَخِِبٓ إَِّلحِّ  ًح إَِّلحِّۚ ٱّلِله ُْ ُغٔ ا حَدح ٌَ ِكنَِي  ٍُّشح ح ْ ذِيِّۚ َنُُبَ لََعَ ٱل ٔا كُ َوََل َتَخَفره
َ يُنِيُب  ٌَ ِدٓي إَِّلحِّ  ٓح  .[13]الشقرى:  ىجسَوَي

ك اهللُ  إلك أنّ  فنضافةً  ا وإبراهقؿ ومقسك وطقسك بف كقًح  الؼرآن امتداٌد لَِؿا وصَّ

ا لؿا قً ا طؾقفا ومصدِّ جاء مفقِؿـً  -بالـسبة لغقره مـ الؽتب السؿاوية السابؼة-فنكف 

َآ إَِّلحَم ٱىحِهَتَٰب حمس، يؼقل سبحاكف: فقفا مـ الحّؼ  َُزَلح
َ
َّقِ  َوأ َ يَ  ةِٱۡلح ا َبنيح ٍَ ِ ّ ٗكا ل ِ ُمَطّدِ َديّح

ا  ٍه ًح َخ ُْ آَء َٔ ْح َ
ۖٗ َوََل حَتهتِعح أ ُ َُزَل ٱّلِله

َ
آ أ ٍَ ِ ً ة ُٓ َِ ُسً ةَيح ٍِّۖ فَٱخح ًِا َغيَيح ٍِ يح َٓ ََ ٱىحِهَتِٰب َوُم ٌِ

ٗث  ٌه ًح أُ ُ َۡلََػيَُس ٔح َشآَء ٱّلِله َ ۚۡ َول اٗجا َٓ ِح ٌِ ًح َِشحَغٗث َو ٌُِِس َِا  ٖ َجَػيح
ۚ ىُِكّ ّقِ َ ََ ٱۡلح ٌِ َجآَءَك 

ًح َنِٰخَدٗة وَ  ِ َمرحِجُػُس َيحَرِٰتۚ إََِل ٱّلِله ْ ٱۡلح ٔا تَتُِل ۖٗ فَٱشح ًح ٓ َءاحَىُٰس ا ٌَ ًح ِِف  ُك َٔ َتحيُ َلِٰسَ ّّلِ
ًح ذِيِّ ََّتحَخيُِفٔنَ  ا ُنُِخ ٍَ ِ ا لَِؿا َكَتَؿف القفقد وكاشػً ، [48]الؿائدة:  ىجسَجِيٗػا َذُينَّتُِئُسً ة
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(64) 

ٰ ةََِّنٓ  َحُلصُّ  ٱىحُلرحَءاَن  إِنه َهَٰذاحمس: والـصارى وما أخَػقه مِـ كتبفؿ، يؼقل  لََعَ
ًح ذِيِّ ََيحَخيُِفٔنَ  ُْ ِي  ََثَ ٱَّله زح

َ
َٰٓءِيَو أ َر  . [76]الـؿؾ:  ىجسإِشح

َ حمس: ويؼقل  ْ ٱّلِله ا كََدُروا ٌَ َِ  َخقه  َو ٌّ ٰ بََّشٖ  ُ لََعَ َُزَل ٱّلِله
َ
ٓ أ ا ٌَ  ْ ٔا ُ رِهِۦٓ إِذح كَال كَدح

 ِ َُزَل ٱىحِهَتَٰب ٱَّله
َ
َح أ ٌَ ءٖٖۗ كُوح  ۥ ََشح ُّ ِهاِسٍۖ َۡجحَػئَُُ ٗدى ّىِي ُْ ي َجآَء ةِِّۦ ُمََٔسٰ ُُٔٗرا َو

 ٗۖ ُ ۖٗ كُِو ٱّلِله ًح ًح َوََلٓ َءاةَآؤُُز ُُخ
َ
ٔٓاْ أ ٍُ يَ ًح َتػح َ ا ل ٌه ُخً  ٍح ِ ا َوَُّتحُفَٔن َنرِۡٗياۖٗ وَُغّي َٓ  كََراِطيَس ُتتحُدوَج

ًح يَيحَػُتٔنَ  ِٓ ٔحِع ًح ِِف َخ ُْ ًه َذرح  مـ الشرائع ما لؿ يؽـ يف اًل ، ومػصِّ [91]إكعام:  ىجسُث

لف وغقَّره إحبار والرهبان مـفا: ، ومبقِّـً شريعة مقسك  َ  حمسا لَِؿا بدَّ َذَغۡيح
َ
ِ  أ ٱّلِله

ًُ ٱىحِهَتَٰب  ُٓ ََ َءاَتيحَنٰ ِي َٗلۚۡ َوٱَّله َفطه ٌُ ًُ ٱىحِهَتَٰب  َُزَل إَِّلحُس
َ
ِٓي أ َٔ ٱَّله ُْ ا َو ٍٗ بحَخِِغ َخَه

َ
أ

 ٌُ ۥ  ُّ ُه
َ
َٔن أ ٍُ يَ ََ َحػح ََتِي ٍح ٍُ ح ََ ٱل ٌِ َه  ٍۖ فَََل حَُسَٔج َّقِ ّبَِم ةِٱۡلح َِ ره ٌّ ٞل   .[114]إكعام:  ىجسَنه

طؾك أهنا اقتبست أو كؼؾت أو  ففؾ يجد باول يف هذه أيات وغقرها ما يدّل 

 أخذت طـ القفقدية أو الؿسقحقة؟

ا حديثف لؾطاطـقـ يف مصدر الؼرآن: يؼقل إستاذ محؿد رشقد رضا مقجفً 

ـٌ ممقَّ  إذا كـتؿ تممـقن بلنّ » واكتفك زماهنا،  غقُر طامّ  ٌت خاصٌّ القفقديَة دي

والؿسقحقَة إصالٌح روحل لؾقفقدية لقس فقفا تشريع، وٓ تصؾح وصاياها الزهدية 

القفقد والروم يف  التقاضعقة لحضارة هذا العصر، وإكؿا كاكت مقققتة إلصالح غؾقّ 

ّٓ الطؿع الدكققي والشفقات، فؾؿ يبَؼ   .(1)« اإلسالُم وكتاُبف الؼرآن...أمامـا إ

                                                     

هـ، 1424، الؿجؾس إطؾك لؾشمون اإلسالمقة، الؼاهرة، 314القحل الؿحؿدي، لؿحؿد رشقد رضا، ص (1)

 م.2004
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ا لديـ مصدرً  -وهؿا هبذا القصػ-فؽقػ يؿؽـ أن تؽقن هاتان الدياكتان 

 طالؿل فقف مـ التشريع أحؽُؿف، ومـ البقان أروُطف، ومـ الؼقل أصقُبف؟ 

ع كػسف بْ ا مـ الـَّ  ملخقذً ا أصقاًل ثؿ كؼقل: ما الؿاكع أن يؽقن الؼرآن وحقً 

مقن طؾك اإلسالم »مـف الدياكات السؿاوية الصحقحة؟  الذي اغرتفْت  لؿاذا ُتَحرِّ

ما تبقحقكف لؾقفقدية والـصراكقة؟ وهؾ مبدأ جقاز اتصال السؿاء بإرض طـ 

ٌؿ بف أم ٓ؟ فنذا كان مبدأ مسؾَّؿً  ا بف فال معـك ْٕن تحتؽَره صريؼ القحل مبدأ مسؾَّ

تؿـَعف طـ اإلسالم، وإذا لؿ يؽـ القفقديُة الؿحرفة، وٓ الـصراكقة الؿزيػة و

«اا بف فال مجال لؾدياكات جؿقعً ؿً مسؾَّ 
(1)

. 

والقفقد قامت مـ بدايتفا طؾك الصراِع ٓ  ملسو هيلع هللا ىلصالعالقة بقـ محؿد  إنّ 

وهنؿ بإلغاز لقسللقا هبا وقَػ القفقد بجاكب الؿشركقـ يؿدّ  التعاوِن، فػل مؽة

بقـف وبقـفؿ غزوة بـل  ، وكاكتملسو هيلع هللا ىلصا، ويف الؿديـة كؼضقا العفد مع محؿد محؿدً 

ُبقا  ققـؼاع، وبـل الـضقر، وبـل قريظة، ثؿ خقاكتفؿ لف يف غزوة إحزاب، وَألَّ

ـ الؼرآن َلْعـَفؿ، فؼال إطراب طؾك الؿسؾؿقـ يف خقرب فلجالهؿ طـفا، وتضؿَّ 

 :ًح َوََكُُٔحمس ُٓ َػ ٌَ ا  ٍَ ِ ّ ٞق ل ِ ُمَطّدِ َح ِغِِد ٱّلِله ِ ٌّ ًح نَِتٰٞب  ُْ ا َجآَء ٍه َ ٌَِ َرتحُو َول  ْ ا
  ِ َُِث ٱّلِله ْ ةِِّۚۦۡ فَيَػح ْ َزَفُروا ٔا ا َغَرفُ ٌه  ً ُْ ا َجآَء ٍه ْ فَيَ ََ َزَفُروا ِي خُِدَٔن لََعَ ٱَّله َخفح يَصح

                                                     

، مجؾة 154تقفقؼ القاطل، ص /اكظر بحث: )دراسات يف ففؿ الؿستشرققـ لإلسالم(، لؾدكتقر (1)

 هـ.1412الشريعة والدراسات اإلسالمقة، العدد الثامـ طشر، 



 

 

 رؤية نقدية –املسلمني املقدس( كتاب )دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب 

 ةحوث

(66) 

 ََ ََ  حمس، [89]البؼرة:  ىجسلََعَ ٱىحَكٰفِرِي ِ ٌّ  ََ ِي َٔاِعػِِّۦ  ٱَّله ٌه ًَ َغَ  ِ ْ ُُيَّرِفَُٔن ٱىحََك اُدوا َْ

َِا وَ  ٍِػح ا ِِف َوَيُلٔلَُٔن َش ِٗ ًح َوَطػح ِٓ ِ ِصنَخ
ح ل
َ
َۢا ةِأ َِا َّله ٖع َوَرِٰغ ٍَ َ ُمصح عح َدۡيح ٍَ َِا َوٱشح َغَطيح

ََٔم  كح
َ
ًح َوأ ُٓ ه ا ل ٗ َُا ىَََكَن َخۡيح عح َوٱُُظرح ٍَ َِا َوٱشح َطػح

َ
َِا َوأ ٍِػح ْ َش ٔا ُ ًح كَال ُٓ جه

َ
ٔح أ َ ۚ َول َِ ٱَّّلِي

 ٌِ ًح فَََل يُؤح رِِْ ُ ةُِسفح ًُ ٱّلِله ُٓ َِ ا حمس، [46]الـساء:  ىجسَُِٔن إَِله كَيِيَٗل َوَلِٰسَ ىهَػ َٓ حُّ
َ
أ َيَٰٓ

ًح  ََل  ٱلرهُشُٔل  ِٓ فحَنِْٰ
َ
ِها ةِأ ٌَ ْ َءا ٔٓا ُ ََ كَال ِي ََ ٱَّله ٌِ رِ  ََ يَُسٰرُِغَٔن ِِف ٱىحُسفح ِي َُيحُزَُم ٱَّله

ُٰػَٔن  ُٰػَٔن لِيحَهِذِب َشمه ْۛۡ َشمه اُدوا َْ  ََ ِي ََ ٱَّله ٌِ ۛۡ َو ًح ُٓ ٌَِ كُئُُب ًح حُؤح َ ًح َول َ ََ ل ٍم َءاَخرِي ٔح ىَِل
ًح  ًح َهَٰذا فَُخُذوهُ ِإَون ىه وحِيُخ

ُ
َٔاِعػِّۖۦِٗ َحُلٔلَُٔن إِنح أ ِد َم ََۢ َبػح ٌِ  ًَ ِ حَُٔكۖٗ ُُيَّرِفَُٔن ٱىحََك

ح
يَأ

ِ َشيحـًٔا ََ ٱّلِله ٌِ يَِم ََّلُۥ  ٍح ۥ فَيََ َت ُّ ُ فِخحنََخ َ يُرِدِ ٱّلِله ٌَ ْۚۡ َو َذُروا ٔحهُ فَٱخح حَ أية  ىجس...حُؤح

[41]الؿائدة: 
(1)

. 

ى أهؾ الؽتاب وغقَرهؿ أن يلتقا بؿثؾف، فؾؿاذا يف الؼرآن آياٍت تتحدّ  إنّ 

ي؟ ومحؿد  قد أطؾـ الحرب العؼائدية طؾقفؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصسؽتقا طـ هذا التحدِّ

اهلل ورسؾف بؿا يخالػ العؼؾ  لتصحقح ما هؿ طؾقف مـ أباصقؾ، كالؼقل يف حّؼ 

َِ حمس: والـؼؾ، يؼقل  هِ
ػَ  كُو ىه ٍَ َخ ٍِرحِو َهَٰذا ٱجح ِ  ة

ْ ٔا حُ
ح
ن يَأ

َ
َٰٓ أ َُّ لََعَ ِ

نُس َوٱۡلح ِ
ِج ٱۡلح

ِٓۡٗيا ًح ِِلَػحٖظ َظ ُٓ ُغ ٔح ََكَن َبػح َ ٍِرحيِِّۦ َول ِ حَُٔن ة
ح
 .[88]اإلسراء:  ىجسٱىحُلرحَءاِن ََل يَأ

ا يف الؿصادر التل زطؿ هق ـا كالحظ فقؿا ذكره )باول( تعددً ثؿ إكّ 

فقف بقـ البشر، والؿالئؽة،  يضؿّ والؿستشرققن أهنا مصدر لؾؼرآن الؽريؿ 

                                                     

 .155/ تقفقؼ القاطل، صقـ لإلسالم(، لؾدكتقر)دراسات يف ففؿ الؿستشرق (1)
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(67) 

مـ الـاحقة العؼؾقة التل يممـ هبا همٓء -والؽفـة، والؽتب. وهذا مـ شلكف 

ًٓ أن ُيـْ  -دوهناالؿستشرققن ويؿجّ  يف بالغتفا  ، أو متػاوتةً  متـاقضةً تَِج أققا

يف أحؽامفا وما تجؿعف مـ طؾقم طـ  أو كاقصةً  تفا، وتشريعاٍت متـاقضةً ودقّ 

يً الؽقن والحقاة. والؼرآن الؽريؿ ٓ كجد فقف شقئً  ا ا مـ ذلؽ، بؾ كجد فقف تحدِّ

فَََل حمسلِؿـ يرى طدَم ألقهقة مصدره، كػفؿ ذلؽ مـ ققلف تعالك: 
َ
َحَخَدةهُروَن  أ

ََٔجُدواْ ذِيِّ  َ ِ ل ِ ٱّلِله َح ِغِِد َدۡيح ٌِ ٔح ََكَن  َ خَِلٰٗفا َنرِۡٗياٱىحُلرحَءاَنۚۡ َول  .[82]الـساء:  ىجسٱخح

 يف هذه أية: أفال يـظر همٓء يف الؼرآن، وما جاء بف مـ الحّؼ  يؼقل اهلل 

ٍؾ وتدبّ  ر، حقث جاء طؾك كَسٍؼ واحد ُمْحَؽٍؿ يؼطع بلكف مِـ طـد اهلل َكَظَر تلمُّ

اا كثقرً وحده؟ ولق كان مِـ طـد غقره لقجدوا فقف اختالفً 
(1)

. 

ـ ر والتؿعّ ـ يؼرؤه إلك التدبّ الؼرآن دطا مَ  ـ مـ أية السابؼة أنّ ـا كتبقّ ولعؾّ 

فقؿا يعؾـف مـ حؼائؼ لؾبحث يف صحتفا ومؼاركتفا بؿا سقاها، ولق كان هذا 

 ر أو التبدل.ا مـ التغقّ خقفً  الؽتاب مـ طـد غقر اهلل لجعؾ محؿٌد لـػسف استثـاءً 

طؾك هذه الشبفة كختؿفا بؿا قالف إستاذ  ل لؾردّ وبعد هذا العرض الؿطقّ 

رت إفؽار القفقدية ما حدث هق العؽس: فؼد تلثّ  ا أنّ )مالؽ بـ كبل( مبقـً 

مدى يؿؽـ أن تؽقن ثقراُت الػؽر  ـا ٓ كدري إلك أّي إكّ »والؿسقحقة باإلسالم: 

                                                     

 سبؼ تػسقر أية. (1)
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كـتائَج  الؿسقحل مـذ الحركة إلبقة حتك حركة اإلصالح الربوتستاكتل محسقبةً 

«مباشرٍة أو غقِر مباشرة لؿػفقم العؼقدة يف الؼرآن
(1)

. 

ولقس ما قالف )مالؽ بـ كبل( بغريب، وقد جاء يف قامقس )برتؾس مان(: 

َر اإلسالم تلثقرً » طؾك سبقؾ -ا يف العؼقدة الؿسقحقة والػؾسػة، وقاد ا طظقؿً لؼد أثَّ

إلك كؼاش جديد حقل طبادة الصقر وتؼديسفا يف الؿسقحقة، إقرار  -الؿثال

ا يف وثائؼ والتل لؿ تجد لفا مؽاكً  ڠالؿسقحقة بالقضقػة الـبقية لؾؿسقح 

م... ودطقة الربوتستاكت 1965الؽـقسة إٓ يف قرار مجؿع الػاتقؽان الثاين طام 

س... ورفض احتؽار الؽـقسة تػسقَره، والتل ك حرية قراءة الؽتاب الؿؼدّ إل

س يف الغرب، تؾؽ الحركة الؿـفجقة فتحت الباب أمام حركة كؼد الؽتاب الؿؼدّ 

التل َتِديـ بالػضؾ لعؾؿاء اإلسالم: كابـ حزم والؼرصبل وابـ تقؿقة وابـ الؼقؿ 

، ومـع وضعفا يف الؽـائس: وغقرهؿ... وتحريؿ الربوتستاكت لعبادة إيؼقكات

«ٕهنا طؿؾ وثـل
(2)

. 

ا، ا أخذ الؼرآن طـ ورقة بـ كقفؾ، فؼد كان مسقحقًّ محؿدً  أنّ الشبهة الثاىوة: 

أو طـ الؽفـة الؿـتشريـ يف مؽة، أو محؿٍد كػِسف: ٕكف يضقػ ويحذف كؿا 

ا يف مسللة إصـام، فؽاكت مـف هذه  وسطً يشاء، وأكف حاول أن يجد حالًّ 
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لة التقفقؼقة بقـ ما يف الؼرآن مـ َحْؿؾٍة شديدة طؾك إصـام، وبقـ َمْدِحفا الؿحاو

ببعض أيات الؿذكقرة يف سقرة الـجؿ! كؿا كػفؿ مـ كالم باول، وهل الؿسللة 

 التل يسؿقفا بعض طؾؿاء الؿسؾؿقـ بؼصة الغراكقؼ.

 ا مـ الؿستشرققـ، ومـفؿة التل تجعؾ كثقرً هـاك سبب مـ إسباب الؿفؿّ 

باول يسارطقن يف كسبة القحل إلك ورقة بـ كقفؾ أو إلك غقره مـ الؿصادر 

َٓ وهق الثؼافة التل غرسفا الؽتاب الؿؼدّ  س طـ إكبقاء يف البشرية غقر اإللفقة، أ

وحاشاهؿ أن يؽقكقا -طؼقل أتباطف ومعتـؼقف: فإكبقاء يف الؽتاب الؿؼدس 

احقنَكَذبٌة وخَقكة وُزكاة وسػّ  -كذلؽ
(1)

ا بالبحث: ٕكف وهذا السبب أراه جديرً  !

بقـ  طـ الؿتعصِّ ر يف الؿـصػقـ مـ الؿستشرققـ، فضاًل العؼدة إولك التل تمثِّ 

س يف مضؿقكف ؾقه كالؽتاب الؿؼدّ مـفؿ، فنذا قرؤوا يف الؼرآن أو سؿعقا طـف تخقّ 

)تشارلس واصس( كتاَب  ا يف ذلؽ: فؼد ألَّػ الؼّس وشؽؾف، ولسُت مبالغً 

تعؾقؿ التقراة واإلكجقؾ( وبقان ما فقفا مـ مخالػة العؾؿ والعؼؾ )أضرار 

ِجؿ إلك العربقة بؿطبقطات لـدن، وُترْ  -والتاريخ، وُصبع يف مطبعة واصس

ا ما يؽقن هذا السبُب م، بؾ وكثقرً 1901هـ، 1319الؿقسقطات يف مصر سـة 

                                                     

، مؽتبة وهبة، 22 -19ة وإكبقاء يف القفقدية والؿسقحقة واإلسالم، ٕحؿد طبد القهاب، صالـبقّ  (1)

 هـ.1400لك، الطبعة إو
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س، لؿؼدّ وراء الؿؼاركات التل يعؼدها بعض الؿستشرققـ بقـ الؼرآن والؽتاب ا

 طؾك كحق ما كجد طـد باول وغقره.

ولؼد أصاب السقُد جؿال الديـ إفغاين َكبَِد الحؼقؼة طـدما قال ٕحد 

ْؾُتؿ قؿقًص »مجاِدلقف مـ الـصارى:  ا مـ رقاع العفد الؼديؿ وألبستؿقها إكؽؿ فصَّ

ا مؿا ؾتؿ قؿقًص إكؽؿ فّص »، وقال رشقد رضا لؾؿستشرققـ: «ڠلؾؿسقح 

«اريخ اإلسالم ٓ مـ كصقصف، وحاولتؿ خؾعفا طؾك محؿداستـبطتؿ مـ ت
(1)

 .

الؼرآن مـ ورقَة أو َبِحقرا  ملسو هيلع هللا ىلصذلؽ يبؼك التساؤل: هؾ َتَعؾَّؿ محؿد  ولؽـ مع كّؾ 

 أو غقِرهؿا مـ البشر؟

ا  حمسهذه الشبفة ٓ تزال مـ يقم أن قال أطداء محؿد يف حقاتف:  ٍَ ۥ  إِجه ُّ ٍُ ِ ُحَػّي
ّٓ يقم الـاس هذا يردّ ، حتك [103]الـحؾ:  ىجسبََّشٞ     أنّ دها أطداء اإلسالم، إ

ؿقـ ا مِـ طؾِؿ همٓء الؿعؾِّ ا طؾؿقًّ م لـا تراثً مصادرهؿ العؾؿقة طجَزت، فؾؿ تؼدِّ 

هؿا! وإذا كان ورقُة أو اٌء كان ورقَة أو َبِحقرا أو غقرا، سقؿقا محؿدً الذيـ طؾَّ 

ـ ِذكُرهؿ يف كتب َبِحقرا مـ قساوسة الـصارى، ٓ بؾ مـ أطظؿ طؾؿائفؿ، فلي

 القفقد أو الـصارى؟ 
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ا بؿعاقبة ورقَة هؾ أصدرت الؿعابد والؽـائس الؿختؾػة مـذ كشلهتا صؽًّ 

سة: وبحقرا بحذِف اسِؿفؿا مـ الرتاث القفقدي والؿسقحل والؽتب الؿؼدّ 

با القحل اإللفل لؿحؿد؟  !ٕهنؿا َسرَّ

ورقَة، أو غقَره مـ البشر، إّن التحّدي ٓ يزال قائًؿا بقــا وبقـ إدطقاء بلّن 

ـ مِـ كتبفؿ؟ أو أن يؿقِّزوا أققاَل قْ ا برتاث الرجؾَ قد طؾَّؿ محؿًدا الؼرآَن أن يلتقكَ 

ورقة وبحقرا يف الؼرآن؟ أو حتك يؿقِّزوا ققَل أحدهؿا طـ أخر. إّن الحؼقؼة التل 

يف  يجب أن يعرففا باول ويسققفا درًسا مـ دروسف ٕبـاء ديـف يؿؽـ أن كجؿؾفا

 الـؼاط التالقة: 

ما كان يعرفف َبِحقرا، أو ورقُة، أو كؾُّ  إّن الؼرآن ٕطؾك وأوسع مـ كّؾ » -1

مسقحقل الشام وكصارى إرض ويفقدها: ٕن الؼرآن وما فقف مـ هقؿـة طؾك 

الؽتب السابؼة... ومثؾ هذه إحؽام العؾقا طؾقفؿ ٓ يؿؽـ أن تؽقن ُمستؿدة 

الؽفـة أو غقرهؿ، أفاضقها طؾك محؿد يف رحؾتف مـ أفراد مـ الرهبان أو 

التجارية إلك الشام. سقاٌء أكاكت طـد بعضفؿ بؼقة مـ التقحقد الؿقسقي أو 

العقسقي الذي كان يؼقل بف آريقس وأتباطف، وسقاٌء أكان لدى بعضفؿ بؼقة مـ 

إكاجقؾ التل حَؽَؿت الؽـقسة الرسؿقة بعدم قاكقكقتفا )أبق كريػ( كنكجقؾ 

ة الؿسقح، وإكجقؾ بركابا أم ٓ؟ فؿحؿد لؿ يعؼد يف الشام وٓ يف مؽة صػقل

مجؿًعا مسقحقًّا كؿجامع الؽـقسة لؾرتجقح بقـ إكاجقؾ، ويحؽؿ بصحة بعضفا 

وققع مثؾ هذا مـف يف تؾؽ الرحؾة مؿا َيعؾؿ واضعق هذه إخبار  دون بعض. إنّ 
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فرض وققطف يؼال: كقػ  اٌل طادًة، وطؾكببداهة العؼؾ مع طدم الـؼؾ أكف ُمحَ 

يؿؽـ أْن يحؽَؿ بقـ تؾؽ إكاجقؾ، وتؾؽ الؿذاهب برأيف يف تؾؽ الخؾسة 

ـَ طؾك حؽؿف الخطَل، وقد صح طـف أكف قال ٕصحابف:  التجارية لؾـظر فقفا، ويلَم

بقهؿ) ققا أهؾ الؽتاب، وٓ تؽذِّ ما يف الؼرآن مؿا هق مخالػ  ، ثؿ إنّ (ٓ تصدِّ

َؾُؿ إلك أن أّن أحًدا مـ القفقد د، وهق مؿا ٓ ُيعْ لؾعفديـ العتقؼ والجدي

والـصارى قال بف: كؿخالػة ِسػر الخروج فقَؿـ تبـّت مقسك، فػقفا أهنا ابـة 

فرطقن، ويف الؼرآن أهنا امرأتف. وفقؿا فقف مـ طزو صـِع العجؾ الذي طبده بـق 

بعزوه إياه إلك السامري، وإثباتِف إلكؽار هارون طؾقفؿ  ڠإسرائقؾ إلك هارون 

ما يف الؽتب اإللفقة، ما صح  يف ذلؽ، بؾ ما جاء بف محؿد أكربُ وأطظؿ مـ كّؾ 

«مـفا وما لؿ يصح
(1)

. 

طـ الـصارى يف صريؼف لؾشام َلَؿا كان مـ  ملسو هيلع هللا ىلصلق صّح أْخُذ محؿٍد  -2

ُأكاس مجفقلقـ ٓ يقثؼ ما سؿعف يف الطريؼ مـ  الؿعؼقل أن يعتؿَد محؿٌد طؾك

َقفؿ فقجَعَؾف أصاًل لؾقحل الذي جاءه يف قصة مقسك وقصة  بؿعرفتفؿ، وٓ يصدِّ

، ولق كان محؿد تؾّؼك طـ طؾؿاء الـصارى يف الشام شقًئا أو ڽشعقب 

ولق لؿ -طاشرهؿ لـََؼؾ ذلؽ أتباُطف الذيـ لؿ يرتكقا شقًئا ُطؾِؿ طـف أو ققؾ فقف 

كقه ووكَ  -يثبت ؿ مـ سقرة ُؾقا أمر صحتف أو طدمفا إلك إسـاده وما ُطؾِ إٓ ودوَّ
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بفًة يحتّجقن هبا طؾك رواتف. ولق وقع ما ذكروه ٓتخذه أطداؤه مـ الؿشركقـ ُش 

طقف مـ القحل قد تعؾَّؿف يف الشام مـ الـصارى، فنهنؿ كاكقا يقرِ  دون طؾقف أن ما يدَّ

ُؿف بشر(، كسبًة إلك بفة، فؼالقا: )إكؿا يعؾِّ ما هق أضعػ وأسخػ مـ هذه الشُّ 

ك الؼرآن الرّد طؾقفؿ يف حّداد رومل ٓ يحسـ كطؼ العربقة كان يؼػ طـده، فتقلّ 

ٰۗ ّىَِصاُن حمسققلف تعالك:  ۥ بََّشٞ ُّ ٍُ ِ ا ُحَػّي ٍَ ًح َحُلٔلَُٔن إِجه ُٓ جه
َ
ًُ أ يَ ِي  َوىََلدح َجػح يُيحِدُدوَن  ٱَّله

 ٞ ٞ َوَهَٰذا لَِصاٌن َغَرِّبّ َجِّمّ غح
َ
تنِيٌ  إَِّلحِّ أ [103]الـحؾ:  ىجسٌُّ

(1)
. 

هق مصدر الؼرآن، وأكف أتك بف مـ طـده،  ملسو هيلع هللا ىلصوأّما الؼائؾقن: إّن محؿًدا  -3

فَؾـا أن كسللفؿ: إذا كان محؿد كاذًبا يف اّدطائف أن الؼرآن مـ طـد اهلل، فؾؿاذا 

يـشر دطقتف ثالثة وطشريـ طاًما؟ بؾ وٓ يزال ديـف يـتشر إلك أن: مع  اهلل تركف

إكسان يّدطل  َطَد بنهالك كّؾ مؽتقب يف كتاب مقسك )كتاب أرمقا(: إّن اهلل وَ أكف 

ة هق وأسرتف خالل طامالـبقّ 
(2)

 ؟

لؿ يؽـ يعرف شقًئا مـ أخبار  ملسو هيلع هللا ىلصكصقص الؼرآن صريحة يف أكف  إنّ  -4

قاهد طؾك ذلؽ ققلف تعالك بعد قصة سؾ وقصصفؿ قبؾ القحل، ومـ الّش الرُّ 

                                                     

 .104، 103القحل الؿحؿدي، ص (1)

كان هذا التساؤل الُؿْسؽُِت أحَد إسئؾة التل كان طؾك إثرها إسالم أحد الؼساوسة. راجع كتاب إضفار  (2)

، دار 76الحؼ: قساوسة وطؾؿاء ومستشرققن أشفروا إسالمفؿ، لؿحؿد طبد الحؾقؿ طبد الػتاح، ص

 شار إلقف سابًؼا.م، وهق غقر كتاب رحؿة اهلل الفـدي الؿ2005الؽتاب العربل، دمشؼ، الطبعة إولك، 
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ۢنَتآ حمس: ڠكقح 
َ
َح أ ٌِ ٓ إَِّلحَمۖٗ حِيحَم  ا َٓ ِٔخي ا  ءِ ٱىحَغيحِب ُُ َُج َوََل  ُنَِج  ٌَ

َ
ٓ أ ا َٓ ٍُ يَ َتػح

خهلنِيَ  ٍُ ۖٗ إِنه ٱىحَعٰلَِتَث لِيح ُِبح ٌَِ َرتحِو َهَٰذاۖٗ فَٱضح ُمَم  ٔح ، وكحقه يف أواخر [49]هقد:  ىجسكَ

ۢنَتآءِ ٱىحَغيحِب حمسسقرة يقسػ: 
َ
َح أ ٌِ ِٔخيِّ  َذٰلَِم  ا ُنَِج  ُُ ٌَ ٔٓاْ إَِّلحَمۖٗ َو َُػ جح

َ
ًح إِذح أ ِٓ يح ََّلَ

ُهُرونَ  ٍح ًح َح ُْ ًح َو ُْ َر مح
َ
، وققلف تعالك طؼب قصة مقسك يف مديـ [102]يقسػ:  ىجسأ

ا ُنَِج حمسوما بعدها مـ سقرة الؼصص:  ٌَ ٓ إََِلٰ ُمََٔس  ِِبَاُِِب  َو َِا ِ إِذح كََغيح ِّبّ ٱىحَغرح
 ََ ِِٓدي ٰ ََ ٱىشه ٌِ ا ُنَِج  ٌَ َر َو مح

َ ُٗا َذَخَطاَوَل وَ حمس، [44]الؼصص:  ىجسٱّلح َُا كُُرو
ح
نَشأ

َ
ِهآ أ َلِٰه

ِها  ِها ُن َِا َوَلِٰه ِ ًح َءاَيٰخ ِٓ ْ َغيَيح ٔا ََ َتخحيُ َح دح ٌَ ِو  ْح َ
ا ُنَِج ذَاوِٗيا ِِفٓ أ ٌَ ۚۡ َو ُر ٍُ ًُ ٱىحُػ ِٓ َغيَيح

وٓ أهُؾ  ملسو هيلع هللا ىلص. ومـ الشقاهد التل لؿ يؽـ يعرُففا الـبل [45]الؼصص:  ىجسُمرحِشينِيَ 

د قصة زكريا ووٓدة مريؿ وكػالتف لفا، فقتقهؿ أكف ملخقذ الؽتاب ققُلف تعالك بع

ًح إِذح حمسطـفؿ:  ِٓ يح ا ُنَِج ََّلَ ٌَ ِٔخيِّ إَِّلحَمۚۡ َو ۢنَتآءِ ٱىحَغيحِب ُُ
َ
َح أ ٌِ ًح  يُيحُلَٔن  َذٰلَِم  ُٓ ٍَ ٰ كحَل

َ
أ

ٔنَ  ٍُ ًح إِذح ََيحَخِط ِٓ يح ا ُنَِج ََّلَ ٌَ ًَ َو َي ُفُو َمرح ًح يَسح ُٓ حُّ
َ
[44]آل طؿران:  ىجسأ

(1)
. 

ما كان يرجق أن يؽقن هق الـبل الؿـتَظر، وهؽذا حؽك  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  إنّ  -5

ن يُيحََقَٰٓ إَِّلحَم ٱىحِهَتُٰب حمسطـف الؼرآن، فؼال: 
َ
ٔٓاْ أ ا ُنَِج حَرحُج ٌَ َٗث  إَِله  َو ّبَِمۖٗ  رَۡحح َِ ره ٌّ

 ََ ِٓۡٗيا ّىِيحَكٰفِرِي َه َظ [86]الؼصص:  ىجسفَََل حَُسَٔج
(2)

. 

                                                     

 )بتصرف يسقر(. 105، 104القحل الؿحؿدي، ص (1)

 .105القحل الؿحؿدي، ص (2)
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لف هذا الؽتاب لؿ يؽـ قبؾ القحل يعرف   إن الـبل الذي أوحك اهلل -6

شقًئا طـ الؼراءة والؽتابة، بؾ كان ُأمقًّا، وهذه حؼقؼة أّكدها الؼرآن، وأّكدها 

ٌَِ نَِتٰٖب َوََل حمس:  الؿمرخقن أيًضا، يؼقل اهلل  ٌَِ َرتحيِِّۦ   ْ ٔا ا ُنَِج َتخحيُ ٌَ َو
ٍِيَِِمۖٗ إِٗذا  ۥ بَِي ُّ حَاَب  ََّتُطُّ رح تحِطئُنَ  َّله ٍُ ح  .[48]العـؽبقت:  ىجسٱل

يف هذه الؿسللة فاختار  أراد أن ُيبطِؾ كؾَّ ريب وكؾَّ شّؽ  وكلّن اهلل 

 محؿًدا ُأمقًّا ٓ يؼرأ وٓ يؽتب: ففق اختقار مؼصقد.

ويف الؼرآن كػِسف إشارٌة واضحة إلك ما سقؼقلف أطداؤه مـ ُشَبف: فلتك  -7

ـ طـد محؿد أو مـ طـد غقره مـ الؿصادر هبا وفـَّدها، ولق كان هذا الؼرآن م

د البشرية ٓحرتز خقًفا مـ افتضاح أمره وبقاِن كذبف، لؽـف لؿ يػعؾ: مؿا يمكّ 

ٰۗ حمس: إلفقة الؿصدر الؼرآين، يؼقل  ۥ بََّشٞ ُّ ٍُ ِ ا ُحَػّي ٍَ ًح َحُلٔلَُٔن إِجه ُٓ جه
َ
ًُ أ يَ َوىََلدح َجػح

ِي  جَ  يُيحِدُدوَن  ّىَِصاُن ٱَّله غح
َ
تنِيٌ إَِّلحِّ أ ٌُّ  ٞ ٞ َوَهَٰذا لَِصاٌن َغَرِّبّ  .[103]الـحؾ:  ىجسِّمّ

صؾقات اهلل وسالمف -دراز: هؾ كان هذا الـبل إّمل  /يؼقل الدكتقر -8

أهاًل بؿؼتضك وسائؾف العؾؿقة ْٕن تجقَش كػُسف بتؾؽ الؿعاين الؼرآكقة؟  -طؾقف

قرتف الـافذة سقؼقل الجفالء مـ الؿؾحديـ: كعؿ، فؼد كان مـ ذكائف الػطري وبص

مـ الباصؾ مـ أراء... حتك لق أن شقًئا يف السؿاء َتـاُلف  ما يمّهؾف إلدراك الحّؼ 

ِفُؿف الػطرة أو ُتقِحل بف الػؽرة َلتـاولف محؿد بػطرتف السؾقؿة وطؼؾف الِػراسة أو ُتؾْ 

ـا الؽامؾ وتلّمالتف الصادقة. وكحـ قد كممـ بلكثر مؿا وصػقا مـ شؿائؾف، ولؽـّ 
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ما يف الؼرآن مؿا يستـبطف العؼؾ والتػؽقر، ومؿا يدركف القجدان  هؾ كّؾ  كسلل:

كاء َرك بالذّ صبقعة الؿعاين الؼرآكقة لقست مؿا ُيدْ  والشعقر؟ الؾفؿ كاّل: ٕنّ 

وِصدق الِػراسة: فلكباء الؿاضل ٓ سبقؾ إلقفا إٓ بالتؾّؼل والدراسة، ويف الؼرآن 

كاء وآستـباط، وٓ ة التل ٓ مجال فقفا لؾذّ جاكٌب كبقر مـ الؿعاين الـؼؾقة البحت

ف طؾقـا  سبقؾ إلك طؾؿفا لؿـ غاب طـفا إٓ بالدراسة والتؾّؼل، وذلؽ مؿا قصَّ

ؾف مـ تؾؽ إكباء طؾك وجفف الصحقح كؿا  الؼرآن مـ أكباء ما قد سبؼ، وما فصَّ

إمؿ وقع، ففؾ التاريخ يؿؽـ وْضُعف بنطؿال الِػْؽر، أم هؾ طاصَر محؿٌد هذه 

لقـ الخالقة وتـّؼَؾ فقفا وشاهَد وقائع أهؾفا شفادة طقان؟ أم أكف َوِرَث كتَب إوّ 

 خقـ يف طؾؿ دقائؼفا؟وطؽَػ طؾك دراستفا حتك أصبح مـ الراِس 

معرفة مجؿؾ التاريخ مـ إحداث العظام مؿا ٓ  وإذا قال البعض: إنّ 

يخػك طؾك أحد مـ أهؾ البدو أو أهؾ الحضر، كؼقل: لؽـ هـاك تػاصقؾ دققؼة 

ٓ يعرففا إٓ الؼؾقؾ مـ جفابذة الباحثقـ: فرتى مثاًل يف قصة كقح يف الؼرآن أكف 

عؿائة لبث ألػ سـة إٓ خؿسقـ طاًما، ويف سػر التؽقيـ مـ التقراة أكف طاش تس

وخؿسقـ سـة، وترى يف قصة أصحاب الؽفػ أهنؿ لبثقا ثالثؿائة سـة شؿسقة، 

ٌِاْئَثٖ ِشننَِي حمسويف الؼرآن أهنؿ لبثقا يف كفػفؿ:  ٗػا ذََلَٰد  ْ تِصح ]الؽفػ:  ىجسَوٱزحَداُدوا

سع هل فرق ما بقـ السـقـ الشؿسقة والؼؿرية... ففؾ مـ ، وهذه السـقن التّ [25

ًٓ برِ الؿؿؽـ أن تليت هذه ال  يعقش مشغق
ٍّ

ق كػِسف وزوجف زْ تػاصقؾ مـ رجٍؾ أمل

ة لف بالعؾؿ والعؾؿاء، يؼضل ؾَ وأوٓده، راطًقا لؾغـؿ بإجر أو تاجًرا بإجر، ٓ ِص 
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ة وضحاها يف هذا الؿستقى أربعقـ سـة مـ طؿره، ثؿ َيطُؾُع طؾقـا بقـ طشقّ 

ُؿـا بؿا ٓ طفد لف بف يف سالػ حقاتف، وبؿا لؿ يت حّدْث إلك أحد بحرٍف واحد فقؽؾِّ

مـف قبؾ ذلؽ، وُيبِدي لـا مـ أخبار تؾؽ الؼرون إولك ما أخػاه أهؾ العؾؿ يف 

دفاترهؿ وقؿاصرهؿ؟ أيُّ مـطؼ يسقغ أن يؽقن هذا الطقر الجديد العؾؿل كتقجًة 

صبقعقة لتؾؽ الحقاة الؿاضقة إّمقة؟ إكف ٓ مـاص يف قضقة العؼؾ مـ أن يؽقن 

رٌّ آخُر ُيؾتَؿس خارًجا طـ حدود الـػس وطـ دائرة ل الطَّْػرّي ِس لفذا آكتؼا

الؿعؾقمات الؼديؿة، ولؼد كان مالحدة الجاهؾقة أصدَق تعؾقاًل لفذه الظاهرة، 

فؼالقا: إكف ٓ بد أن تؽقن هذه العؾقم قد ُأْمؾَِقت طؾقف أو دَرسفا طؾك يد معؾِّؿ، 

ْ َوَكَذٰلَِم َُُصُِّف ٱٓأۡلَيٰ حمسقال تعالك:  ٔا ُ ٔنَ  ِج َوِّلَُلٔل ٍُ يَ ٖم َحػح ٔح ۥ ىَِل ُّ َِ ِ َج َوَِلُبَّي  ىجسَدرَشح
َِلٰ َغيَيحِّ حمس، [105]إكعام:  ٍح ا فَِِهَ ُت َٓ َختََت ىنَِي ٱزح وه

َ َسِٰطُۡي ٱّلح
َ
ْ أ ٔٓا ُ َرٗة  َوكَال ةُسح

ِضيَٗل  
َ
فنكف درسفا طؾك أستاذه الروِح إمقـ،  :ولؼد صدققا، [5]الػرقان:  ىجسَوأ

ثٖ  ُضُدٖف  ِِف حمس ولؽـ مـواكتتبفا،  ٌَ َهره ٌُّ١٣  ِۭ َرة ٓه َط ٌُّ َٔغثٖ  فُ رح يحِدي َشَفَرةٖ  ١٤ٌه
َ
ةِأ

ُ حمس، [16 -13]طبس:  ىجسنَِراِۭم ةََرَرةٖ  ١٥ ٔح َشآَء ٱّلِله ا  كُو ىه ًح َوََلٓ  ٌَ ۥ َغيَيحُس ُّ حُ ٔح حَيَ
 
َ
َِ َرتحيِِّۦٓۚۡ أ ٌّ ٗرا  ٍُ ًح ُخ َرىُٰسً ةِّۖۦِٗ َذَلدح َِلِرحُج ذِيُس دح

َ
لِئُنَ أ  [.16]يقكس:  ىجسفَََل َتػح

يف الؼرآن مـ الحؼائؼ الديـقة الغقبقة ما ٓ سبقؾ  إلك ما سبؼ فننّ  وإضافةً 

والؿالئؽة، والحساب، والؿقزان،  ،كالحديث طـ الجـة والـار :لؾعؼؾ إلقفا

إلك ما سبؼ حديث الؼرآن طـ الؿستؼبؾ مؿا ٓ يعرفف محؿد  والصراط. وإضافةً 
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ف، ؼ بؿستؼبؾ اإلسالم يف كػِسف أو يف شخص كتابف وكبقّ مؿا يتعؾّ  وٓ غقُره، وذلؽ

 :ؼ بؿستؼبؾ الحزبقـ: حزب اهلل، وحزب الشقطان. راجع ]الرطدأو فقؿا يتعؾّ 

ي بالؼرآن [، وكؾفا مؽقة. ومـفا آيات التحدّ 9 :، والحجر25، 24 :، إبراهقؿ17

، ووققع ذلؽ ملسو هيلع هللا ىلص[، وأيات القاردة طـ طصؿتف 24 :، والبؼرة88 :]اإلسراء

ا رغؿ ذكائف ف أحقاكً [... والـبل بدون القحل قد يخطئ ضـُّ 67 :كؿا يف ]الؿائدة

«وفطـتف...
(1)

. 

 ،ب ققمِفويؽشُػ )آْيَتان ِديــِقف( طـ تعّص »ويؼقل د/ تقفقؼ القاطل:  -9

لؼد مضك ثالثة قرون وهؿ يفاجؿقن »يف كتابف )محؿد كبل اإلسالم( فقؼقل: 

وكف أساصقر لقؼقؿقا طؾك أكؼاضفا حؼائؼ، وها هؿ بعد دّ اإلسالم بدطقى أهنؿ يعُ 

ـ فقفا ا، وإذا قاركَّا الـظريات الحديثة التل تػـّ صقل العـاء لؿ يعؿؾقا شقئً 

الؿستشرققن يف فركسا وإكجؾرتا وألؿاكقا وبؾجقؽا وهقلـدا، وطاَرْضـا بعضفا 

 ٕنّ  :افتضح حقـئٍذ ما اكطقت طؾقف أققالفؿ مـ اختالط وتؾبقس :ببعض

ك بعُضفؿ تحطقَؿ البعض أخر، فالذي ٌة طؾك الباصؾ، وكذلؽ تقلّ كظرياتِفؿ مبـقَّ 

 ا شذّ محؿدً  مـ أنّ  18 -1 (مسؾؿق إكدلس)يف كتابف  (دهنارت دوزي)يؼقلف 

ًٓ  طـ ققمف العرب بلنّ  هـري )بف يؽذِّ  ،دون مـ الخقالالعرب مجرّ  ، وأنّ لف خقا

                                                     

 .68، 64، 48، 39راجع: الـبل العظقؿ، مـ ص (1)
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ف يـسب فقز اإلسالم إلك : ٕكّ 5، 4ص:  (مفد اإلسالم)يف كتابف  (ٓمـس

«الؿطابؼة بقـ محؿد وبقئتف
(1)

. 

ث باول طـ قصة الغراكقؼ، وسبؼ لـا : قصة الغراكقؼ: تحدّ الشبهة الثالثة

ا أراد أن ُيبِؼل طؾك محؿدً  هؽذا يؿؽــا الؼقُل بلنّ »طرُضفا، وقال يف شلهنا: 

 الؿؽاكة الخاّص 
َ

ا مـ طؾك هذا إساس كقطً  ة لبـات اهلل وشػعائف، ربؿا لؽل يبـل

 القَسط بشؽؾٍ  آتػاق مع وجفاء قريش، ثؿ رفض محؿٌد فقؿا بعد هذا الحّؾ 

«جاءت الصقاغة إخقرة لميات مـ سقرة الـجؿ قاصعٍ 
(2)

. 

 هذا القول من باول يتضمن عدًدا من األخطاء الجسومة:

ا صحقحً ا لؾؿسقحققـ ويـسبف لؾؼرآن، فؾقس ا خاصئً : أكف يعطل درًس أّولها 

السقر إولك لؾؼرآن لقس فقفا طداٌء واضح لألصـام، والؼرآن بقـ أيديـا،  أنّ 

ما فقفا  ل سقره هل سقرة العؾؼ، وسقرة الؿدثر، وسقرة الؿزمؾ، وكّؾ وأوّ 

ؼ والبعث والحساب، ؾْ تعظقٌؿ وتؿجقد هلل، وبقاٌن لقحداكقتف وقدرتف طؾك الخَ 

أثٍر مـ آثار إصـام مـ  يف هذا اقتالٌع لؽّؾ وبقاُن أكف طؾَّؿ اإلكسان ما لؿ يعؾؿ، و

وهل  ،َمـ أسؾَؿ آكذاك وإلك ققام الساطة، بؾ إكـا كجد يف سقرة الؿدثر طؼقل كؾِّ 

يف ققلف  ،إلك هجِر إصـام كجد فقفا إشارةً  ،السقرة الثاكقة يف ترتقب الـزول

                                                     

 .146تقفقؼ القاطل، ص /بحث: )دراسات يف ففؿ الؿستشرققـ لإلسالم(، لؾدكتقر (1)

 .90دروس قرآكقة، ص (2)
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ُجرح  حمستعالك:  ْح َز فَٱ العرب وطـد جؿفقر  ْجُز يف لغة، فالرُّ [5]الؿدثر:  ىجسَوٱلرُّجح

ريـ: الصـؿ والقثـالؿػسِّ 
(1)

ا وأتباَطف هبجر إصـام قد أَمر محؿدً  ، وإذا كان اهللُ 

السقر الؼرآكقة كاكت تضع إصـام يف درجة  وإوثان: ففذا يفدم ادِّطاء باول بلنّ 

 إبـاء والبـات هلل!

وققلف:  إلخ، أضاف الدطاء... امحؿدً  ققل باول: إنّ  وثاين هذه األخطاء: 

 طؾك الؿؽاكة الخاصة لبـات اهلل...
َ

إلخ، وققلف: ثؿ رفض  محؿٌد أراد أن ُيبِؼل

 إلخ. محؿد هذا الحؾ القَسط...

ا طـ القحل اإللفل، وأكف ا مـؼطعً شخًص  ملسو هيلع هللا ىلصا ر محؿدً هذه إققال تصقّ  إنّ 

، ففق ُيِضقػ الؼرآين، ويف أمقر العؼقدة حَسب هقاه الخاّص  ف يف الـّص يتصرّ 

ؼ بلمقر الدكقا ذلؽ يتعؾّ  ؿـَع، ولق أنّ ِؼل ويَ وَيحِذف، وهق َيرفض وَيؼبؾ، وهق ُيبْ 

ا يف مجال ا صالؿا كان يف كطاق العدل، أمّ التل ٓ تشريع فقفا َلؽان مستساغً 

ؾ يف ذلؽ بشخصف َلدطا ؾ: ٕكف لق تدخَّ أدكك تدخُّ  ملسو هيلع هللا ىلصآطتؼاد فؾقس لؿحؿد 

لرفعف فقق البشر، وهق الذي قال الؼرآن  الـاَس لعبادتف هق أو حتك لتعظقؿف أو

                                                     

، وهق مِـ َمراجع (411/ 1). وراِجع: أكقار التـزيؾ، لؾبقضاوي (300 -297/ 1)مـاهؾ العرفان  (1)

. وتػسقر (62/ 19). والجامع ٕحؽام الؼرآن، لؾؼرصبل (265/ 1)باول. ومعالؿ التـزيؾ، لؾبغقي 

/ 5)هـ. وفتح الؼدير، لؾشقكاين 1401، دار الؿعرفة، بقروت، (566/ 4)الؼرآن العظقؿ، ٓبـ كثقر 

455). 
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 ةحوث

(81) 

وح ُنُِج إَِله حمسطؾك لساكف:  َْ ا  كُوح ُشتحَداَن َرّّبِ  ؟ وهق [93]اإلسراء:  ىجسرهُشَٔٗل  بََّشٗ

ف فقؿا اجتفد فقف، ولؿ ُيِصب اجتفاُده مراَد اهلل، فصحح لف الذي طتَب طؾقف ربُّ 

 تف ما يريد.ولَؿـ بعده مِـ أمّ 

د كالم الؿستشرققـ يف قصة الغراكقؼ اول ساير وردّ ب أنّ  والخطي الثالث:

م، وقبؾ قراءة ها وتػـقدها مـذ الِؼدَ ى طؾؿاء الؿسؾؿقـ لردّ الشفقرة التل تصدّ 

 :باول وأساتذتف لرتاث اإلسالم وتقجقف دروس خاصئة مـ خاللف ٕبـاء دياكتفؿ

فؼد ذَكر أبق بؽر بـ العربل وغقُره كثقر مـ طؾؿاء الؿسؾؿقـ ما يفِدم هذه الؼصة 

مـ أساسفا
(1)

. 

وٓ أريد أن أذكَر براهقـ طؾؿاء الؿسؾؿقـ هـا، لؽـل أريد أْن أكبِّف )باول( 

ؾقا يف بحثفؿ لروايات هذه  إلك أّن بعض الؿستشرققـ الباحثقـ بنكصاف قد تقصَّ

ف طؾؿاء الؿسؾؿقـ مـ سؼقصفا وهتاُفت مصادرها. وطؾك ؾ إلقالؼصة إلك ما تقّص 

مـ الؿفؿ أن »)كاريـ أرمسرتوكج( يف شلن هذه الؼصة:  سبقؾ الؿثال قالْت 

كقّضَح إمقر الؿرتبطة بحادثة تؾؽ أيات، هذا إن كاكت قد حدثت بالػعؾ: 

هؾ كان محؿد طؾك استعداد لتؼديؿ تـازٓت بشلن رسالتف التقحقدية يف سبقؾ 

ر ذب طدد مـ إتباع؟ وهؾ كان لؾؼرآن أْن يؾقَث ولق لَِقْهَؾٍة تحت أثر الّش ج

                                                     

، الؿؽتبة التقفقؼقة، د.ت، وقد ذكر ابـ العربل (281 -277/ 3)لؼرآن، ٓبـ العربل راجع: أحؽام ا (1)

 طدًدا مـ الؿؼدمات التل بقَّـ هبا بطالن هذه الؼصة.
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 ةحوث

(82) 

...ثؿ تعِرض الروايات القاردة طـ هذه أيات مـ تػسقر الطربي، « الؿطؾؼ؟

لؽـ تؾؽ الؼصة تتعارض مع الؿلثقرات إخرى، »وتعؼِّب طؾك ذلؽ قائؾة: 

س بالضرورة ًخا كالطومع الؼرآن كػِسف، ويجب أْن كعؾَؿ أن ممرّ  ربي ٓ يؽرِّ

لجؿقع الؿلثقرات التل يسّجؾفا، ففق يتققع مـ الؼارئ أن يؼارهنا بعضفا ببعض، 

ر بـػسف مدى صدقفا... وهؽذا، فحادثة تؾؽ أيات ٓ تقحل قط أن وأن يؼرّ 

س لؿبدأ السؼقط بؿعـاه  الؼرآن قد تؾقث لق لُبرهٍة بشرٍّ حؼقؼل، فاإلسالم ٓ يؽرِّ

خربكا أّن آدَم استسؾؿ لغقاية الشقطان، لؽـ ذلؽ كان مؿارسة الؿسقحل، ففق ي

وحتك إذا ما ُأِخَذْت الؼصُة »وتؼقل:  ،«ة كؿا يػفؿفا الؿسؾؿقن...لإلرادة الحرّ 

محؿًدا كان  كؿا جاءت يف تاريخ الطربي ملخَذ الجد، فؾقس فقفا ما يقحل بلنّ 

لغقاية  -ُل إكبقاءأوّ -بصدد حؾٍّ تقفقؼل مشبقٍه مع قريش... فؼد خضع آدُم 

ضقا ٕققال شقطاكقة حقـؿا بؾَّغقا كؾؿة اهلل الشقطان، كؿا أّن رساًل بعده تعرّ 

ـِ هذا تؾقيَث كتبفؿ بلثٍر مـ الشّر... وبعد صػحات تؼقل ، «ٕققامفؿ، ولؿ َيْع

م طؾك »بشلن هذه الؼصة أيًضا:  إّن شفادَة الؿسؾؿقـ )ٓ إلف إٓ اهلل( ُتَحرِّ

ؾقا الؿسؾؿقـ أن يُ  أخرى كالالت، والعزى، آلفًة  -بلّي شؽؾ ولق محدود-َبجِّ

َت وَٓءهؿ م طؾقفؿ أن يسؿحقا لؿغاكؿ أخرى ضاهرية أن تشتِّ ومـاة، بؾ تحرِّ 

«هلل
(1)

. 

                                                     

 .180، 173ص ،سقرة الـبل محؿد (1)
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 ةحوث

(83) 

د مـ خالل هذا ا لقميّ ا طجقبً ع أيات تؼطقعً باول هـا قطّ  : أنّ والخطي الرابع

واحدة  التل استشفد هبا جؿؾةً  ف أخذ أياتػ رؤَيَتف، ولق أكّ التؼطقع الؿتعسِّ 

دطقاه وتصحقٌح لرؤياه الخاصئة، فأيات ٓ يػفؿ  ـ لف أهنا دلقٌؾ ضدّ متؽامؾة لتبقّ 

طل كؿا يدّ -القسط  لقن مـ ألقان التسامح أو الؿقافؼة أو الحّؾ  ا أّي مـفا مطؾؼً 

لحؼقؼة ا: فػل أيات بقان بقـ طبادة اهلل وطبادة إصـام، بؾ العؽس تؿامً  -باول

 إلخ.  هذه إصـام...

ويف هناية هذا الؿبحث الذي جعؾـاه طـ الشبفات التل أثارها باول حقل 

ه ـا كـقّ الؼرآن، وتـاولـا مـفا ما جاء يف الػصؾ إول وسائر فصقل الؽتاب، فنكّ 

 طائف: أنّ يف ادّ  (طؾك )رودي بارت يردّ  (باول يف هناية هذا الػصؾ )أمام الؼرآن بلنّ 

بارت قد أخطل  إنّ »فقؼقل: -ات الؼرآن ما هق إٓ تؽرار هزيؾ لتاريخ الـبقّ 

ؾ يف أكف استطاع أن ُيربِز الحؽؿ: ٕن الشلء الجديد الذي جاء بف محؿد يتؿثّ 

ق ٕجزاء القحل اإللفل. الفائؾ الؿتػرّ  الشلء إصقؾ الثابت مـ خالل الؽؿّ 

لل مرتب. إكف ق، وبشؽؾ أوّ ا طؾك اإلصالوالذي ضفر بؾقن أصقؾ، ولقس باهتً 

 الرسآت السؿاوية، وهق الذي حؿؾف كّؾ  القحل إصقؾ الذي هق أصؾ كّؾ 

د التجديد والتطقير لذات الرسؾ إلك أققامفؿ، وكان دورهؿ يؼتصر طؾك مجرّ 

«الرسالة
(1)

.  

                                                     

 .103دروس قرآكقة، ص (1)
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 ةحوث

(84) 

 :ادلبحث انثاين: انرُّسم

 يضؿ هذا الؿبحث أربعة فصقل مـ كتاب )دروس قرآكقة(، وهل: الرسؾ،

 
ّ

 ، وطقسك، وخاتؿ إكبقاء.والـبل

سل:  باول والرُّ

ة، وكقػقة تـاول الؼرآن لفا، بدأ باول هذا الػصؾ بالحديث طـ مسللة الـبقّ 

وبعد ذكر آيات قرآكقة يف هذا الصدد مـ سقر )فاصر، واإلسراء، وإبراهقؿ، 

بصػة إن كظرية الرسؾ )الـبقة( التل جاء هبا محؿد » وإكبقاء( طؼَّب قائاًل:

خاصة يف الػرتة الؿؽقة الثاكقة تعّد بؿثابة تطقر مفؿ لرسالتف الـبقية، وإّن تركقزه 

طؾك أخرة يف خطبف، والتل أّكد فقفا قرب يقم الحساب كان يـؼصفا ذكر تاريخ 

«اتالـبقّ 
(1)

. 

هذا الؼقل يالحظ فقف خؾط )باول( بقـ الؼرآن الؽريؿ والحديث الـبقي، 

؟ فنن كان يؼصد الحديث الـبقي فؿا أكثر «قزه يف خطبفترك»فؿاذا يؼصد بؼقلف: 

وحل إحاديث الـبقية الصحقحة التل تـاول فقفا الرسقل قصص إكبقاء، وهل 

مـ اهلل تعالك
(2)

. 

                                                     

 .89دروس قرآكقة، ص (1)

طؿـ سبؼف  ملسو هيلع هللا ىلصيؿؽـ الرجقع إلك أّي كتاب مـ كتب الحديث التسعة لقرى فقفا باول أحاديث الـبل  (2)

 مـ إكبقاء.
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 ةحوث

(85) 

دة تؼقم يف أصؾفا وقصص إكبقاء يف الؼرآن الؽريؿ لف أهداف واضحة محدّ 

ف ورسؾف، وفعؾ الخقر طؾك تثبقت طؼقدة التقحقد، واإليؿان باهلل ومالئؽتف وكتب

بقـ لألكبقاء،  يف إرض، وطدم اإلفساد فقفا، وبقان مصقر العصاة والؿؽذِّ

سؾ، إهنا تؼصد إلك العربة والعظة مباشرة دوكؿا وكذلؽ مصقر الطائعقـ لؾرّ 

دخقل يف بقان تػاصقؾ وِذكر أكساب كؿا كرى يف العفد الؼديؿ
(1)

. 

بشؽؾ طام فقؿا ذهب إلقف  إّن بارت محؼٌّ »بعد هذا الؿدخؾ يؼقل باول: 

مـ التساؤل: كقػ يؿؽـ أن ُيبعث البشُر جؿقًعا يقم الؼقامة لُقَحاَسُبقا بقـؿا بعض 

«الشعقب الغابرة تـال طؼاهبا أن يف هذه الدكقا؟
(2)

. 

هذا التساؤل طؾك هذا الـحق غقر مػفقم، فنْن كـّا كسؾِّؿ أّن  رأيل أنّ ويف 

بد لفؿ مـ  ر يف هذه الحقاة الدكقا َٓش لغقرهؿ مـ البَ  الؽافريـ بإكبقاء والظالؿقـ

العؼاب بادًئا مـ الدكقا  ، فؿا الؿاكع أن يؽقنطؼاب، وأّن هذا مـ طدل اهلل 

البشرية؟ فؼقم فرطقن  ا حتك يقم الحساب جزاًء طؾك جرائؿفؿ يف حّؼ ومستؿرًّ 

قـ مـ طؾك سبقؾ الؿثال ذبحقا إصػال، واستحققا الـساء، واستعبدوا الؿممـ

َُا۠ حمس: -كذًبا-إلقهقة فؼال لؾـاس  بـل إسرائقؾ، وتجرأ فرطقن طؾك حّؼ 
َ
َذَلاَل أ

                                                     

، دار القفاء، مصر، 117 -97ص ،لؾشقخ محؿد الغزالل ،راجع: الؿحاور الخؿسة يف الؼرآن الؽريؿ (1)

 هـ.1410الطبعة الثاكقة، 

 .92دروس قرآكقة، ص (2)
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 ةحوث

(86) 

  ًُ ٰ  َربُُّس َ لَعح
َ ُج حمس، وقال: [24]الـازطات:  ىجسٱّلح ٍح ا َغيِ ٌَ  

ُ
ََل ٍَ ح ا ٱل َٓ حُّ

َ
أ ُن َيَٰٓ ٔح َوكَاَل فِرحَغ

 َُ ٰ وحكِدح َِل َيَٰهَٰم
َ
ِي فَأ ٍّ َدۡيح ٰ َح إَِل ِ ٌّ يُِع  لََعَ  ىَُسً  طه

َ
ٓ أ َػو َّلِ ََصحٗخا ىهَػِّلِ نِي فَٱجح ٱىّطِ

ََ ٱىحَكِٰذبنِيَ  ٌِ ۥ  ُّ ُِّ ُظ
َ
َوكَاَل حمس، وقال: [38]الؼصص:  ىجسإََِلَٰٓ إَِلِّٰ ُمََٔسٰ ِإَوّّنِ َّل

ٔح  ُخوح  ُن َذُروِِنٓ فِرحَغ رح
َ
ن  أ

َ
وح أ

َ
ًح أ َُِس َل دِي ن ُحَتّدِ

َ
َخاُف أ

َ
ٓ أ ۥٓۖٗ إِّّنِ ُّ ُع َربه َدح ُمََٔسٰ َوّلح

ۡرِض ٱىحَفَصادَ 
َ َِٓر ِِف ٱّلح ، فلصابف اهلُل وققَمف ببعض ألقان العؼاب يف [26]غافر:  ىجسُحظح

 الدكقا، ومدَّ لفؿ هذا العؼاب يقم الؼقامة، فؿا الؿاكع يف ذلؽ؟

مشقًرا إلك أيات الدالة طؾك  ڠواستعرض باول بعد ذلؽ قصة كقح 

ذلؽ، وكذلؽ قصة هقد، وقصة صالح، ولقط، ويسّجؾ حؼقؼة ديـقة ذكرها 

وطؾك خالف ما ُروي يف الؽتاب الؿؼدس »كبل اهلل لقط فقؼقل:  الؼرآن يف حّؼ 

«فنّن الؼرآن الؽريؿ ٓ يرمل بظالل سقئة طؾك شخصقة لقط ،طـ لقط
(1)

، ويذكر 

شقر إلك بعض الػروق بقـ ما ورد يف الؼرآن قصة شعقب، ومقسك وهارون، وي

وما ورد يف العفد الؼديؿ
(2)

كعادة -، لؽـف ڽ، ويذكر إبراهقؿ وإسؿاطقؾ 

 ڽ بة محؿد إلك إسؿاطقؾ بـ إبراهقؿيؼػ أمام مسللة كس -الؿستشرققـ

لؽعبة، يعترب بعُض الباحثقـ ما ُذكر يف الؼرآن طـ طالقة إبراهقؿ با»فقؼقل: 

كر طـ إسؿاطقؾ، إضافًة مِـ وضِع محؿد، إن لؿ يعتربوا ذلؽ وكذلؽ ما ذُ 

                                                     

 .(38 -30/ 19)اإلصحاح:  1الؿؼدس، كتاب مقسك  راجع ما ورد يف الؽتاب (1)

 .96دروس قرآكقة، ص (2)
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 ةحوث

(87) 

، وقد رّد باول طؾك هذه الػرية طؾك صريؼتف التل يساير فقفا «تحريًػا مؼصقًدا

، ثؿ يلخذ يف الرّد طؾقفؿ بعد ذلؽ، فؼال يف رّده طؾقفؿ:  ًٓ إّن »الؿستشرققـ أو

مؽان  ّن إبراهقؿ كان يبـل بققًتا يف كّؾ ر الؿذكقر يف كتاب مقسك إول بلالتصقّ 

د وجقد هذه العالقة بقـ إبراهقؿ وإسؿاطقؾ ومحؿد يذهب إلقف يؿؽـ أن يميّ 

«...إلخۏ
(1)

. 

ٓ يؼقل بف  أمرٌ  ملسو هيلع هللا ىلصالتشؽقؽ يف صدق محؿد  وإضافًة إلك ما سبؼ فننّ 

باحث مـِصػ، فلهؾ الجاهؾقة الذيـ طادوه وقاتؾقه لؿ يتفؿقه بالؽذب، 

لقرتك الؽذب طؾك  ملسو هيلع هللا ىلصريػ الؿؼصقد كذب طؾك اهلل، وما كان محؿد والتح

 ، فحاشاه أن يؽقن كذلؽ.الـاس ويؽذب طؾك اهلل 

هؽذا كؽقن قد تقّصؾـا إلك الحديث طـ »ويختؿ باول هذا الػصؾ بؼقلف: 

سة تعقد يف الـفاية إلك أصؾ الرسؾ مع رسالة واحدة مؼدّ  العالقة التل تربط كّؾ 

ٕصؾل طـد اهلل، هذا الؽتاب إصؾل الذي يسؿك يف واحد، أي: الؽتاب ا

مُّ  حمس :الؼرآن
ُ
 :، الزخرف39 :، الرطد7 :راجع السقر: ]آل طؿران ،ىجسٱىحِهَتٰبِ  أ

4]»
(2)

. 
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 ةحوث

(88) 

 :ڠعوسى  -

 ة:يف هذا الػصؾ يركز باول طؾك ثالث قضايا مفؿّ 

: بقان صبقعة الؿسقح، وأكف لؿ يؽـ إلًفا، وٓ ابـ إلف، وإكؿا القضوة األولى

 ورسقلف.اهلل  هق طبد

 الؿسقح لؿ ُيْصَؾب، وأّن الؿصؾقب شخص آخر غقره. : أنّ القضوة الثاىوة

: الؿؼاركة بقـ الؼرآن وإكاجقؾ يف هاتقـ الؼضقتقـ القضوة الثالثة

 السابؼتقـ.

يبدو أكثر  ذْ إِ  :مـفجف يف تـاول هذه الؼضايا يختؾػ طؿا سبؼ وكالحظ أنّ 

سقة بقـ اإلسالم والؿسقحقة، وضقًحا وأكثر جرأًة يف تـاول أشد الؼضايا حسا

فقـصػ اإلسالم وكتابف الؼرآن إكصاًفا واضًحا، ويبدو أن الِػرقة الربوتستاكتقة لفا 

ة يف ألؿاكقا طؾك كحق ر العؼؾل يف البحث العؾؿل، وبخاّص أثرها الـسبل يف التحرّ 

ما كرى هـا طـد )باول(، وطـد )شتقبات( يف كتابف )اإلسالم شريًؽا(، وطـد )مراد 

فؿان( الذي قاده البحث العؼؾل الؿقضقطل إلك إطالن إسالمف طام هق

م(1980)
(1)

، وطؾك الرغؿ مـ إدراكـا التام أّن باول لف طؼقدتف الؿسقحقة التل 

                                                     

اإلسالم شريًؽا: دراسات طـ اإلسالم والؿسؾؿقـ، فريتس شتقبات، ترجؿة: طبد الغػار مؽاوي،  (1)

م يف إلػقة الثالثة: دياكة يف م. اإلسال2004، الؽقيت، أبريؾ 302سؾسؾة طالؿ الؿعرفة، العدد رقؿ: 

= 
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ٓ َيعترب كػَسف مسؾًؿا، فنْن كان  -حَسب أققالف يف كتابف هذا-يممـ هبا، وأكف 

ؾؿ ولؾؿسقحل ة لؾؿسَيؽتسب يف هذا الػصؾ أهؿقة خاّص  ڠكالمف طـ طقسك 

طؾك سقاء: ٕكف يعؿؾ أستاًذا لعؾقم الطائػة الربوتستاكتقة والدياكات الؿؼاركة، 

ومـ مظاهر هذه إهؿقة: اطتؿاده يف حديثف طـ كبل اهلل طقسك طؾك الؼرآن 

عف لسقرة هذا الـبل الؽريؿ مـ اطتؿاًدا يؽاد يؽقن كاماًل، وذلؽ مـ خالل تتبّ 

ؽريؿ، وذلؽ مـذ وٓدتف وحتك رفعف إلك السؿاء، خالل ما ورد يف سقر الؼرآن ال

يف بطـ أّمف مريؿ، وكقػقة وٓدتف، ومعـك  ڠويف هذه السقرة تـاول باول: َحْؿَؾف 

ر ر اإلسالمل والتصقّ الؽؾؿة التل ألؼاها اهلل إلك مريؿ، ورصد الػارق بقـ التصقّ 

ّمف، يف دفاطف طـ أ ڠالؿسقحل لؿعـك الؽؾؿة، وبقان إيجابقة الطػؾ طقسك 

ب وأهنا لؿ تحدثؾْ وتـاول مسللة الصَّ 
(1)

. ويف هذه السقرة أيًضا أبرز باول مـفج 

الؿؼاركة الدائؿ بقـ ما جاء يف الؼرآن وما جاء يف اإلكجقؾ طـ طقسك، مع إثبات 

ـ، وإلك قْ تَ ـ الؿفؿّ قْ هـاك ممثرات خارجقة ُأضقػت لألكاجقؾ يف هاتقـ الؼضقتَ  أنّ 

 شلء مـ التػاصقؾ لفذه الؼضايا.

  

                                                     
= 

صعقد، د/ مراد هقفؿان، ترجؿة: طادل الؿعؾؿ، مؽتبة العبقؽان، الرياض، السعقدية، الطبعة إولك، 

 هـ.1423هـ. اإلسالم كبديؾ، لؿراد هقفؿان، الطبعة الرابعة، مؽتبة العبقؽان، الطبعة الرابعة، 1424

 .114دروس قرآكقة، ص (1)
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 :ڠالقضوة األولى: طبوعة عوسى  -

ػ هذا الػصؾ ببقان أسباب ُكره الؿسقحققـ لؾؼرآن، مبقـًا أن ذلؽ بدأ الؿملِّ 

طؾك أكف طبد اهلل ورسقلف، وأن  ڠيرجع إلك حديث الؼرآن طـ طقسك 

مـ اطرتاضفؿ طؾك الؼرآن مجّرد اّدطاء دفاطل لتربير  الؿسقحققـ يجعؾقن»

غال بػفؿ الؼرآن، وحتك ٓ يضطروا إلك الرتاخل الؿعفقد لديفؿ طـ آشت

«ؽ الحؼقؼة الؿطؾؼةالتخؾل طـ أن دطقاهؿ تؿؾّ 
(1)

 . 

ر أّن طقسك الؼرآن الؽريؿ لؿ يِزْد طؾك الحؼقؼة طـدما قرّ  ويرى باول أنّ 

، 136، 87اهلل ورسقلف، ويستشفد طؾك ذلؽ بآيات مـ سقر: ]البؼرة:  طبدُ 

. والؿائدة: 171، 163، 159 -156، والـساء: 57 -33. آل طؿران: 235

. ومريؿ: 33 -30. التقبة: 85. إكعام: 120 -110، 78، 77 -72، 46، 17

. 27، الحديد: 13، الشقرى: 94 -89. وإكبقاء: 50. والؿممـقن: 40 -2

[14، 6والصػ: 
(2)

بؿا ورد يف سقرة مريؿ طـ  ڠ. وبدأ باول قصة طقسك 

ََ وَ  كَاَل َرّبِ إِّّنِ حمسف تعالك: وذلؽ مـ ققل ڽزكريا وابـف يحقك  ٌَِّّنِ  َْ  ًُ ٱىحَػظح
ا ََۢ ةُِدََعٓنَِم َرّبِ َشلِّيٗ ُز

َ
ًح أ َ ُس َشيحٗتا َول

ح
أ َخَػَو ٱلره ، إلك ققلف تعالك: [4]مريؿ:  ىجسَوٱشح

ُّ َرّبِ رَِعّيٗاحمس َػيح ُلَٔبۖٗ َوٱجح َح َءاِل َحػح ٌِ ٓ إُِها حمس، [6]مريؿ:  ىجسيَرِذَُِّن َوَيرُِث  َيَٰزَكرِيها
                                                     

 .107دروس قرآكقة، ص (1)

 .108، 107دروس قرآكقة، ص (2)
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ٌَِ ُۥ  ًح ََنحَػو َّله َ ۥ َُيحََيٰ ل ُّ ٍُ َك ةُِغَلٍٰم ٱشح ُ ا ُُبَّّشِ ّيٗ ٍِ . ويرّد باول [7]مريؿ:  ىجسَرتحُو َش

ُۥ حمسبعد ِذكره هذه أيات الػفَؿ الخاصئ لؾؿستشرققـ لؼقلف تعالك:  ًح ََنحَػو َّله َ ل
ا ّيٗ ٍِ تعّرَضت هذه الؿؾحقضة الؼرآكقة لؾـؼد: ّٕن هذا »، فقؼقل: ىجسٌَِ َرتحُو َش

كان معروًفا آكذاك، وقبؾ ذلؽ أيًضا، إٓ أّن الرّد طؾك هذا الـؼد يؿؽـ أن  آسؿ

، حقث يمخذ طؾك إّم أن هذا آسؿ (61/ 1)ُيستؿد مؿا جاء يف إكجقؾ لققا 

«)يحقك( لؿ َيَتَسؿَّ بف أحد يف طائؾتفا مـ قبؾ
(1)

. 

يعرض باول جاكًبا مـ سقرة يحقك، ويبدؤه  ڠوبؿـاسبة ذكر يحقك 

الذي أشارت سقرة مريؿ إلك  ،أن يرزقف اهلل ولًدا اسؿف يحقك ڠببشرى زكريا 

ةٍٖۖ َوءَ حمسشلء مـ صػاتف، وذلؽ كؿا يف ققلف تعالك:  ٔه ََيٰ ُخِذ ٱىحِهَتَٰب ةُِل ُّ َيَٰيدح اَتيحَنٰ
 ًَ ُسح ا ٱۡلح [12]مريؿ:  ىجسَضتِّيٗ

(2)
. 

مريؿ فقذكر ما ورد بشلهنا يف سقرة مريؿ، ويـتؼؾ بعد ذلؽ لؾحديث طـ 

ًح حمسوذلؽ مـ ققلف تعالك:  ِٓ ِ ٌَِ ُدوُ ََذتح  رهَو  ِخَجاٗبا  فَٱَّته ٍَ َِا َذَخ ا ُروَخ َٓ َِآ إَِّلح رحَشيح
َ
فَأ

ا ا َشِّٔيٗ ا بََّشٗ َٓ َ ََكٗجا فَ حمس، إلك ققلف تعالك: [17]مريؿ:  ىجسل ٌَ ُّ فَٱُتََتَذتح ةِِّۦ  يَخح ٍَ َد
ا   إنّ »ويـؼؾ تػسقر أيات طـ الزمخشري الذي يؼقل فقف: ، [22]مريؿ:  ىجسكَِطّيٗ

                                                     

 .108دروس قرآكقة، ص (1)

 .109دروس قرآكقة، ص (2)
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جربيؾ ضفر لؿريؿ طؾك هقئة شاب يخؾق مـ أّي طقب، وكػخ فقفا مـ روح 

«اهلل
(1)

. 

وتبًعا لَِؿا جاء يف الؼرآن فنّن طقسك »ويعؼب باول طؾك هذا التػسقر بؼقلف: 

ذاتف ومـذ البداية ٓ يحؿؾ فؼط روَح اهلل، بؾ إكف ُخؾؼ مـ روح اهلل، وهذا يعـل أّن 

مـ روح اهلل التل أصبَحت بشًرا، وهذا هق الؿؼصقد بلكف آية لؾبشر، وأكف يؿثؾ 

ٌِجُّ  حمسرحؿة اهلل، قال تعالك:  يَثِ كَاىَجح َيٰيَيحتََِّن  ِع ٱَلهخح َخاُض إََِلٰ ِجذح ٍَ ح ا ٱل َْ َجآَء
َ
فَأ

نِصيّٗ َرتحَو َهٰ  ٌه ٗيا  اۖٗ حمس، إلك ققلف: [23]مريؿ:  ىجساَذا َوُكُِج نَصح ِٗ ِّب َوكَّرِي َخيح َ فلَُُكِ َوٱَشح
َخدٗ 

َ
ََ ٱىحبََّشِ أ ٌِ َه  ِ ا حََري ٌه ٔحَم فَإِ َ ًَ ٱّلح ِ َزّي

ُ
َح أ ا فَيَ ٌٗ ٔح ا َذُلَِٔلٓ إِّّنِ ََُذرحُت لِيرهِنَٰمۡح َض

ا  .[26]مريؿ:  ىجسإِنِصّيٗ

تبدو طؾقف الصبغة الؿسقحقة التل  ڠٓ شّؽ أّن كالم باول طـ طقسك 

تعالك اهلل طـ -ات اهلل، أو أكف إلف، أو أكف ثالث ثالثة ترى أّن طقسك جزء مـ ذ

ا كبقًرا وهذا يتـاىف مع العؼقدة اإلسالمقة تؿاًما، فالروح يف اإلسالم هق  -ذلؽ طؾقًّ

وهق مـػصؾ تؿام آكػصال طـ الذات  ڠ)روح الؼدس(، أي: جربيؾ 

ورسقلف،  هق طبد اهلل ڠاإللفقة، بؾ هق مخؾقق بلمر اهلل ويعؿؾ بنذكف، وطقسك 

طـف  وكؾؿتف ألؼاها إلك مريؿ بقاسطة جربيؾ، وٓ يبعد يف صبقعتف طؿا قالف اهلل 

                                                     

دار الؿعرفة، بقروت، لبـان،  ،(25/ 3) لؾزمخشري ،الؽشاف طـ حؼائؼ التـزيؾ وطققن إقاويؾ (1)

 د.ت.
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َرَو  إِنه حمسيف الؼرآن:  ًه كَاَل ََّلُۥ  ٌَ ٌَِ حَُراٖب ُث ۥ  ُّ ۖٗ َخيََل َرِو َءاَدَم ٍَ ِ َن ِغيََسٰ ِغَِد ٱّلِله
[59]آل طؿران:  ىجسُزَ َذَيُهٔنُ 

(1)
. 

إّن العرض الؼرآين »بعد هذا العرض يـتفل باول إلك كتقجة يؼقل فقفا: 

 لؼصة مقالد طقسك جديرة بآستؼالل طّؿا ورد يف إكجقؾَ 
ْ

ؾ مّتك ولققا، وٓ يؼؾّ  ل

ذلؽ مـ أهؿقة أهنا قد وردت بال شؽ يف روايات سابؼة، ومثال ذلؽ ما كجده يف 

«الروايات التل ُكِسَبت خطل إلك متك
(2)

. 

لرواية إكجقؾ مّتك طـ الؿقالد ويبدؤها مـ هروب مريؿ مـ  ويعرض باول

مصر إلك حدوث الؿقالد، ويـؼؾ هذه الروايات طـ كتاب: أساصقر طـ العفد 

إّن »لفقـقؽف شـقؿقؾشر، ويعؼِّب طؾك هذه الروايات بؼقلف:  (307/ 1)الجديد 

إساصقر الرواية الؼرآكقة هل مـ حقث دٓٓهتا إصؾقة ُتعترب أكثَر أصالًة مـ 

وباطتبار الـؿقذجقة )إصالة أو »، ثؿ يؼقل: «ڠالؿسقحقة حقل مقالد طقسك 

«إولقة( فنّن الرواية الؼرآكقة ُتعترب إكثَر مطابؼًة لألصؾ يف هذا الشلن
(3)

 . 

                                                     

، فػقف جالء تام لؾػرق الشاسع بقـ ڠووفد كجران حقل صبقعة طقسك  ملسو هيلع هللا ىلصراجع ما دار بقـ الـبل  (1)

 لؾطربي ،وراجع يف ذلؽ: جامع البقان العؼدية اإلسالمقة وبقـ العؼدية الؿسقحقة حقل هذه الطبقعة.

والدر  ،(393/ 5382) لؾبقفؼل ،. ودٓئؾ الـبقة(575/ 2) ٓبـ هشام ،. والسقرة الـبقية(289/ 3)

 .(40، 39، 38، 37/ 2) لؾسققصل ،الؿـثقر يف التػسقر بالؿلثقر

 .110دروس قرآكقة، ص (2)

 .111دروس قرآكقة، ص (3)
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مـ خالل إكاجقؾ  ڠويستؿر باول يف طرض سقرة كبل اهلل طقسك 

، 5ورد يف مقشا إصحاح  (، وما11، 9، 7بعرِض ما ورَد يف إشعقا إصحاح )

يف  إّن الربوتستاكتقة سؼطْت »لقصؾ بعد هذا العرض إلك خالصة يؼقل فقفا: 

«يف طؼدة إم طؼدة إب، وإّن الؽاثقلقؽقة سؼطْت 
(1)

. 

ا مطقّ  ًٓ طـ الباحثة )حـا فقلػ( وطـ )ك.ج يقكج( طـ الرمزية ويـؼؾ كصًّ

 هذا الطػؾ يف الؼرآن  إنّ »، ثؿ يعؼِّب قائاًل: ڠيف قصة مريؿ ووٓدهتا لعقسك 

ٓ ُيقصػ بالضعػ مطؾًؼا، إكف يتؿتع بثؼة ذاتقة خالصة،  -ڠيؼصد طقسك -

ّٓ تحزين، ويردُّ طؾك ألسـة الػضقلققـ  ف ويـاديفا بل بعد وٓدتف مباشرة يساطد أمَّ

ِ َءاحَىَِّٰنَ ٱىحِهَتَٰب  إِّّنِ  كَاَل  حمسبلكف طبُد اهلل آتاه الؽتاب وجعؾف كبقًّا:  وََجَػيََِّن  َختحُد ٱّلِله
ا «[30]مريؿ:  ىجسَُبِّيٗ

(2)
. 

إّن ما ورَد يف سقرة مريؿ مـ صػاٍت َوَصَػ هبا طقسك كػَسف »ويؼقل أيًضا: 

جديرة بآهتؿام. إّن َوْصَػُف لـػِسف بلكف طبُد اهلل تـؼؾـا إلك طصر الؿسقحقة 

سؾ، ويف تعالقؿ الؿسقحقة إولك الؿقجقدة يف تعالقؿ إصؾقة يف تاريخ الرّ 

ك طقسك طبد اهلل، هذا ما كجده يف تاريخ الرسؾ الرس / 3)ؾ آثـل طشر يسؿَّ

: )مـ (26/ 3): )لؼد رفع اهلل طبده طقسك إلك درجة العظؿة(، وجاء يف (13
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واحد مـؽؿ مـ  أجؾؽؿ أخرج اهلل لؽؿ طبده وبعثف يباركؽؿ مـ خالل تطفقر كّؾ 

ؿديـة ضّد يف هذه ال -ققمف-جاء: )كعؿ، لؼد اجتؿعقا  (27/ 4)ذكقبف(، ويف 

طقسك طبدك الؿؼدس(، )والؿعجزات مـ خالل طبدك الؿؼدس طقسك(، ويف 

تعالقؿ الرسؾ آثـل طشر: )كشؽر اهلل يف العشاء الؿؼدس بقطاء مـ خؿر داود 

. ومـ الغريب أّن (9/ 2)س طبدك الذي أضفرتف لـا خالل طقسك طبدك( الؿؼدّ 

لؿقاضع الؿذكقرة يف تاريخ كالًّ مـ داود وطقسك قد ُوصػ بلكف طبد اهلل يف كؾ ا

اهلل  ؼة يف ذات الققت إلك كشقد طبدالرسؾ آثـل طشر، وتذهب الـظرة الؿتعؿّ 

، وما بعده، وجاء أيًضا: 52، 49، 42الؿذكقر يف كتاب أشعقا الثاين اإلصحاح: 

والذي َرِضَقْت  -مـ اخرتتف-)اكظر هـا يا طبدي إلك ما أتؿّسؽ بف، هق مصطػاي 

 ،ضعُت روحل طؾقف لؽل يبؾغ الحؼقؼة ويـشرها بقـ الشعقب(طـف كػسل، لؼد و

: )إّن طبد اهلل هق الذي يحؿؾ روح اهلل، وهق أيًضا الذي (1/ 42)ويف إشعقا 

«ُوصػ بلكف مقسك الثاين(
(1)

. 

وتتػؼ مع ما جاء يف  ڠوهبذه إدلة الؼاصعة التل تبقِّـ بشرية طقسك 

 ولك.الؼرآن الؽريؿ يختؿ باول حديثف حقل الؼضقة إ

                                                     

. ويف هذه الصػحات تحدث باول طـ 119، 118، 117، وراجع: ص116، 115دروس قرآكقة، ص (1)

 كؿا وردت يف الؼرآن أيًضا. ڠ معجزات طقسك
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فقبدؤها باول  ڠ قضوة َصْلِب عوسىوهل ، القضوة الثاىوةوأّما يف 

آ  حمسبالحديث طـ الحقاريقـ، ويستشفد يف ذلؽ بؼقلف تعالك:  ٍه َخسه ِغيََسٰ  فَيَ
َ
أ

ِها  ٌَ ِ َءا َُطاُر ٱّلِله
َ
َُ أ ارِئَُّن ََنح َٔ َ ِۖٗ كَاَل ٱۡلح َُطارِٓي إََِل ٱّلِله

َ
َح أ ٌَ َر كَاَل  ًُ ٱىحُسفح ُٓ ِح ٌِ

ٔنَ  ٍُ يِ ُها ُمصح
َ
دح ةِأ َٓ ِ َوٱشح لقمكد أن ما جاء يف هذه أية  :[52]آل طؿران:  ىجسةِٱّلِله

 يتقازى مع ما جاء طـد بطرس وشفادة إتباع يف إكاجقؾ.

وتليت » وبعد هذا التؿفقد أو الؿؼدمة يدخؾ باول يف ُصؾب الؼضقة قائاًل: 

َهُرواْ  حمسأيات ذات الؿغزى الؼقّي يف سقرة آل طؿران، وهل ققلف تعالك:  ٌَ َو
ُ خَ  ۖٗ َوٱّلِله ُ َهَر ٱّلِله ٌَ ََ َو ُ ٱىحَمِٰهرِي ُ َيٰػِيََسَٰٓ إِّّنِ حمس ،[54]آل طؿران:  ىجسۡيح إِذح كَاَل ٱّلِله

َق   ٔح َتُػَٔك فَ ََ ٱته ِي ْ وََجاِغُو ٱَّله ََ َزَفُروا ِي ََ ٱَّله ٌِ ُِرَك  ّٓ َط ٌُ َّٔفِيَم َوَرافُِػَم إََِله َو َخ ٌُ

خح 
َ
ًح فَأ ًه إََِله َمرحِجُػُس ثٍِۖ ُث ٍَ ٔحِم ٱىحلَِيٰ ْ إََِلٰ يَ ََ َزَفُرٓوا ِي ًح ذِيٱَّله َُِس ًُ ةَيح ًح ُس ا ُنُِخ ٍَ

، ويؽتؿؾ معـك هذه أيات بؿا ورَد يف سقرة [55]آل طؿران:  ىجسذِيِّ ََّتحَخيُِفٔنَ 

ا  حمسالـساء:  ٌَ ٔهُ َو ا َرَخيُ ٌَ ِ َو ًَ رَُشَٔل ٱّلِله َي ََ َمرح ِصيَح ِغيََس ٱبح ٍَ ح َِا ٱل ًح إُِها َرَخيح ِٓ ِ ل ٔح َوكَ
ا ٌَ  ۡۚ ُّ ِح ِ ٌّ ْ ذِيِّ ىَِِف َشّمٖ  ٔا َخيَُف ََ ٱخح ِي ۚۡ ِإَونه ٱَّله ًح ُٓ َ َّ ل ِ ٔهُ َوَلِٰسَ ُشّت َح  َضيَُت ٌِ ً ةِِّۦ  ُٓ َ ل

َۢا َِ ٔهُ يَلِي ا َرَخيُ ٌَ ۚۡ َو ِ َّ ُ إَِّلحِّۚ وَ  ةَو  حمس، [157]الـساء:  ىجسِغيحٍم إَِله ٱّتَِتاَع ٱىظه ُّ ٱّلِله ََكَن رهَذَػ
ا ٍٗ ُ َغزِيًزا َخِهي بؼقلف:  . ويعؼِّب باول طؾك هذه أيات«[158]الـساء:  ىجسٱّلِله

القفقد لؿ يؼتؾقا  الؼقَل بلنّ  -آل طؿران والـساء-تتضؿـ هاتان السقرتان »
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إلقف، أو  ولؿ يصؾبقه، بؾ صؾبقا رجاًل آخر ُيشبُِفف، لؼد رفعف اهللُ  ڠطقسك 

«فقف إلك أن يحقـ مقطد طقدتف يف هناية الزمان أخػاه طـفؿ يف مؽان يظّؾ 
(1)

 . 

ـقصققن بلّن أحًدا آخر غقر طقسك د باول تػسقره هذا بؿا ذهب إلقف الغويميّ 

ب، وأكف )سقؿقن الؽقريـل(، ويـُؼؾ باول طـ كتاب )إساصقر يف هق الذي ُصؾِ 

العفد الجديد( رواياٍت صقيؾًة طـ التػسقر الرمزي لؿعـك الصؾقب: لقـتفل إلك 

ب، فقؼقل: ؾْ كتقجة يحاول فقفا الؿزاوجة بقـ الرمزية والحؼقؼة يف مسللة الصَّ 

ؿسقحقة الؽـسقة بشؽؾ غقر مقضقطل تؿاًما يف تػسقرها لؼد أخطلت ال»

د معـك رمزي يؽقن فقف طقسك تعبقًرا طـ لؾصؾقب الذي هق يف الحؼقؼة مجرّ 

الؿحبة اإللفقة لؾبشر، والؿرتبطة بـظرية صؾب الغػران مـ خالل أضحقة، 

فلهؿؾت الؿعـك الرمزي لؾصؾقب بصػتف تعبقًرا طـ كؿال اإلكسان الذي بشر بف 

« يزال يف مرحؾة التحؼقؼوهق ٓ
(2)

. 

وبعد هذه الـتقجة يدخؾ باول يف اإلغراق يف الرمزية مرة أخرى يف محاولة 

بلّن طقسك )َمَثؾ( »مـف لتػسقر معـك الصؾقب، لقـتفل بعد كالم صقيؾ إلك الؼقل: 

ا  حمسوَمَثٌؾ أطؾك، ويستشفد بؼقلف تعالك:  ٍه َ َرًَل إِ  َول ٌَ  ًَ َي َُ َمرح ُّ َُضَِب ٱبح ِح ٌِ ُمَم  ٔح َذا كَ
ونَ  ، وهق إحدى طالمات الساطة، وكذلؽ أّمف آية، قال [57]الزخرف:  ىجسيَِطدُّ

                                                     

 .120دروس قرآكقة، ص (1)

 .121دروس قرآكقة، ص (2)
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ًَ حمستعالك:  َي ََ َمرح َِا ٱبح ۥٓ  وََجَػيح ُّ ٌه ٓ إََِلٰ رَ  َوأُ ا ٍَ ُٓ ةٖ َذاِت كََرارٖ َءايَٗث َوَءاَويحَنٰ َٔ بح
ػنِيٖ  ٌَ «[50]الؿممـقن:  ىجسَو

(1)
. 

ْؾب مـ خالل  تػسقر ويعرض وجفة الـظر اإلسالمقة لؿسللة الصَّ

البقضاوي
(2)

إّن ما ورَد يف إكجقؾل مرقس ويقحـّا بخصقص » ، ويعّؼب قائاًل:

صؾِب الؿسقح يتقازى مع ما ورد يف الؼرآن وبخاصة يف كداء طقسك: يا اإللفل! يا 

«اإللفل! لؿاذا تركتـل؟
(3)

أّن الؼرآن وضع »ر باول: . ويف هناية هذا الػصؾ يؼرّ 

ـِجل رسؾف مؿا يحقؽف لفؿ أطداؤهؿ، ويققع طقسك يف دائرة رسؾ اهلل، وأّن اهلل يُ 

«الؿاكريـ يف مصقدة مؽرهؿ
(4)

. 

  

                                                     

 .123دروس قرآكقة، ص (1)

 .(276/ 1) أكقار التـزيؾ (2)

 .123دروس قرآكقة، ص (3)

 .124دروس قرآكقة، ص (4)
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 :ملسو هيلع هللا ىلص النبي: خاتم األىبواء -

طـقان الػصؾ  :طـقاكقـ لػصؾقـ متباطديـ يف كتاب باول هذا العـقان يضؿّ 

إول هق )الـبل(، وطـقان الػصؾ الثاين هق )خاتؿ إكبقاء(، وٓ أرى سبًبا طؾؿقًّا 

ث يف الػصَؾقـ ـ: ّٕن باول يتحدّ الػصِؾ بقـفؿا وَجْعؾِِفؿا فصَؾقْ  مـفجقًّا وجقًفا يف

، لؽـف جعؾ فصؾ )الـبل( هق الػصؾ الثالث، وجعؾ فصؾ )خاتؿ ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل 

إكبقاء( هق الػصؾ السابع، وَفَصَؾ بقـفؿا بثالثة فصقل، هل: الػصؾ الرابع 

والػصؾ  وطـقاكف: )حؽؿ العالؿ وخالؼف(، والػصؾ الخامس وهق )الرسؾ(،

السادس وهق )طقسك(، وسبؼ أن ذكرُت أكـل سلجؿع تحت طـقان فصؾ 

ؼ بإكبقاء كـ)الـبل(، و)طقسك(، و)خاتؿ )الرسؾ( الػصقل إخرى التل تتعؾّ 

 أكثر مـ 
َّ

َف هذا الـبل إكبقاء(، وأشرُت آكًػا إلك أّن باول كان يجب طؾقف أن ُيَعرِّ

ّٓ أكف لؿ يػعؾ  ذلؽ، بلن يؼقل مثاًل: )الـبل محؿد(، أو يؼقل: )الـبل الخاتؿ(، إ

ف يعتؿد طؾك أّن الؽتاَب كؾَّف يدور طـ الؼرآن واإلسالم، وأّن شقًئا مـ ذلؽ، ولعؾّ 

 
ّ

  الؼارئ سقػفؿ أن الؿؼصقد بالـبل
ّ

 اإلسالم. هق كبل

ن حمسبدأ باول فصؾ )الـبل( بآيتقـ مـ سقرة الشقرى، هؿا: 
َ
ا ََكَن ىِبََّشٍ أ ٌَ َو

 ُ ُّ ٱّلِله ٍَ ِ ا  إَِله  يَُسّي ٌَ وح يُرحِشَو رَُشَٔٗل َذُئِِحَ بِإِذحُِِّۦ 
َ
ٌَِ َوَرآيِٕ ِخَجاٍب أ وح 

َ
ًيا أ وَخح

ًٞ يَشَ  ٌّ َخِهي ۥ لََعِ ُّ ۚۡ إُِه ٓ إَِّلحَم حمس، [51]الشقرى:  ىجسآُء َِا وحَخيح
َ
ۚۡ  َوَكَذٰلَِم أ رَُِا مح

َ
َح أ ِ ٌّ ُروٗخا 

 َ ٌَ ِدي ةِِّۦ  ٓح ُّ ُُٔٗرا جه َُ َوَلِٰسَ َجَػيحَنٰ يَمٰ ِ
ا ٱىحِهَتُٰب َوََل ٱۡلح ٌَ رِي  ا ُنَِج حَدح ٌَ

 ٌُّ ِدٓي إََِلٰ ِضَرٰٖط  ٓح ۚۡ ِإَوُهَم ََلَ َح ِغَتادَُِا ٌِ هَشآُء  َخلِيمٖ ن  .[52]الشقرى:  ىجسصح
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ث طـ مضؿقن هذا الػصؾ وصريؼة باول يف تـاولف فنّن وقبؾ أن كتحدّ 

ـِ آستشفاد بالؼرآن الؽريؿ،  تصديره لفذا الػصؾ هبذه أيات يؽشػ طـ ُحس

ق يدرك مـ معاكقف الؽثقر، ويعرف كقػ يـتؼل أيات التل تـاسب مقضقطف فف

 مـاسبًة تامة.

ـ الرّد طؾك ما سقذكره يف هذا قْ ـ أيتَ قْ ويف رأيل أّن باول يحاول بذكر هاتَ 

فؾؼد  :ملسو هيلع هللا ىلصالػصؾ مـ روايات الؿستشرققـ طـ السـقات إولك مـ حقاة محؿد 

وَل فقف السـقات إولك مـ حقاة الـبل استعرض باول جاكًبا مـ السقرة الـبقية تـا

 وحتك حادث اإلسراء، وكالحظ طؾك هذا العرض ما يؾل: ملسو هيلع هللا ىلص

ؾ يف: اطتؿاده طؾك مصادر الؿستشرققـ الؿشقهة لؾسقرة الـبقية، تتؿثّ  -1

لريتستقاكق،  (محؿد)و)محؿد والؼرآن( لرودي بارت، و)أساصقر الؼرآن( لبقؾتز، 

فا لتقر أكدريف، وكؾّ  (اتف وطؼقدتفمحؿد: حق)لدير مـجفقؿ، و (محؿد)و

 لؿستشرققـ أثاروا العديد مـ الؿطاطـ يف السقرة الـبقية.

د باول ما قالف همٓء الؿستشرققن مـ مطاطـ يف السقرة الـبقية ردّ  -2

 تعؼقب، ومـفا: دوكؿا أّي 

التشؽقؽ يف رواية السقرة طـ جؿِع محؿد لؾؼبائؾ، وحسِؿ الخالف  -أ

الحجر إسقد بقـفؿ يف مسللة وضعِ 
(1)

. 

                                                     

 .67دروس قرآكقة، ص (1)
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الؼقل بلّن القحل كان يليت محؿًدا وهق كائؿ، وأكف رّدده أثـاء كقمف،  -ب

 شديد أثـاء ذلؽاكِ عَ وأكف كان يُ 
ٍّ

ل مـ ضقٍؼ َكْػِسل
(1)

. 

التشؽقؽ يف رواية اإلسراء والؿعراج -ج
(2)

الؿرتِجؿ لؽتاب باول  ، ولعّؾ 

ا طـدما طؼَّب يف الحاشقة طؾك هذا الػصؾ بؼقلف:  يبدو واضًحا أن »كان ُمِحؼًّ

ك مع وجفة الـظر السائدة طـد معظؿ الؿستشرققـ والتل تتـاقض مع ػ يتبـّ الؿملِّ 

ة يف ـا سقف كجده يف الػصقل التالقة، وبصػة خاّص وجفة الـظر اإلسالمقة، إٓ أكّ 

، وكلّكف هـا يعرض ملسو هيلع هللا ىلصة محؿد ق كبقّ دْ الػصؾ إخقر )خاتؿ إكبقاء( يمّكد ِص 

«لغربقة التل تبحث يف هذا الؿقضقعػات افؼط لِؿا يِرُد يف الؿملَّ 
(3)

، وهذا الؼقل 

ما رّدده مـ شبفات كؿا سقليت يف  هق ما يجعؾـا كػضؾ رّد الؿملػ كػسف طؾك كّؾ 

 الصػحات التالقة.

  

                                                     

 .67دروس قرآكقة ص (1)

 .67دروس قرآكقة، ص (2)

إلقف مـ العالقة الالزمة  د ما ذهبُت (، وهذا الؼقل يمكّ 60حاشقة رقؿ: ) 144، 143دروس قرآكقة، ص (3)

 تؿ إكبقاء(، وأن الػصؾ بقـفؿا كان متعسًػا.بقـ الػصؾقـ: فصؾ )الـبل(، وفصؾ )خا
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 خاتم األىبواء:  -

ا طـ السقرة الـبقية ٓبـ إسحاق بدأ باول هذا الػصؾ بـؼؾف كصًّ
(1)

، وتضّؿـ 

لؿجتؿع الؿديـة فقر وصقلف إلقفا،  ملسو هيلع هللا ىلص القثقؼة التل وضعفا رسقل اهلل هذا الـّص 

والتل جؿع فقفا بقـ صقائػ الؿديـة طؾك كؾؿٍة سقاء، ويحاول باول بقضعف هذا 

يف صدارة هذا الػصؾ أن يرّد طؾك الشبفات التل يثقرها الؿستشرققن  الـّص 

ره تاريخ ضد أطداء اإلسالم، وذلؽ بِذكْ  ملسو هيلع هللا ىلصحقل الحروب التل خاضفا محؿد 

إّن »الؽـقسة جعؾت لفا ُسؾطًة أرضقة، يؼقل باول:  قػ أنّ ُسؾطة الـصارى، وك

اد الؿسقحققـ قد تجاهؾقا طؿًدا أنّ  الؿسقحقة التل تّدطل أهنا ُمحبة لؾسالم  الـُّؼَّ

 -ويف دائرة الؽـقسة الؾقثرية-قد أسَؾَؿت كػَسفا لؼبضة السؾطة، إضافًة إلك ذلؽ 

قـ: مؿؾؽة إرض، ة تسؿك كظرية الؿؿؾؽتفؼد اخرتطت الؽـقسة كظرية خاّص 

ق هبا بقـ  رت مسقحقة العصقر القسطك كظرية تػرِّ ومؿؾؽة السؿاء. ومـ قبؾ صقَّ

راع إرضل لؾؽـقسة، الؼقصرية والبابقية، وبَحَثْت بطريؼة مؾقئة بالـػاق طـ الذّ 

«أي الُؿؾؽ والسؾطة
(2)

. 

ٍؿ، فنن ؽْ لؿ يؽـ صالَب سؾطٍة وٓ ُح  ملسو هيلع هللا ىلصوطؾك الرغؿ مـ يؼقــا أن محؿًدا 

الؽـقسة التل أكؽَرِت السؾطَة والؼقادَة  أنّ  -كؿا يرى باول-العبارة تعـل هذه 
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هل كػسفا التل دَطت إلك الُؿؾؽ والسؾطة، فؿا ذكب  ملسو هيلع هللا ىلصوالحؽَؿ طؾك محؿد 

محؿد أن يسقر طؾك ســ إكبقاء السابؼقـ مـ قبؾف كداود وسؾقؿان، وهؿا مـ 

حققن؟ كؿا يرّد باول طؾك إكبقاء الؿؾقك ذوي السؾطة، والذيـ يممـ هبؿا الؿسق

هذه الشبفات ببقان طالؿقة اإلسالم وتسامحف يف الدفاع طـ سائر ُدور العبادة: 

َ حمساإلسالمقة مـفا وغقر اإلسالمقة، مستشفًدا يف ذلؽ بؼقلف تعالك:  يَُدٰفُِع  إِنه ٱّلِله
  َِ اٖن َنُفٔرٍ  َغ ٔه َ ََل ُُيِبُّ ُكه َخ ْٰۗ إِنه ٱّلِله ٔٓا ُِ ٌَ ََ َءا ِي ذَِن  حمس ،[38حج: ]ال ىجسٱَّله

ُ
ََ  أ ِي لِله

ًح ىََلِديرٌ  ِِْ ٰ َُصح َ لََعَ ْۚۡ ِإَونه ٱّلِله ٔا ٍُ ًح ُظيِ ُٓ جه
َ
ََ حمس، [39]الحج:  ىجسيَُقَٰخئَُن ةِأ ِي ٱَّله

ٌَِ دِ   ْ ٔا رُِج خح
ُ
ِ ٱَلهاَس أ ُع ٱّلِله ََل َدذح ٔح َ ٰۗ َول ُ َِا ٱّلِله ْ َربُّ ٔا ُ ن َحُلٔل

َ
ٓ أ ِ َخّقٍ إَِله َيٰرًِِْ ةَِغۡيح

 ِ ًُ ٱّلِله ا ٱشح َٓ َنُر ذِي َسِٰجُد يُذح ٌَ ٌُِع َوبَِيٞع َوَضيََنٰٞت َو ٰ جح َضَن ٌَ ّدِ ُٓ ه ً ةَِتػحٖظ ل ُٓ َغ َبػح
ۥٓۚۡ إِ  هُ َ يَُِصُ ٌَ  ُ نه ٱّلِله َ ىََلِٔيٌّ َغزِيزٌ َنرِۡٗياٰۗ َوَّلَُِصَ ومـ ققلف  .[40]الحج:  ىجسنه ٱّلِله

ُٰغِٔت  ََلٓ  حمس تعالك: ُفرح ةِٱىطه َ يَسح ٍَ ۚۡ َذ ِ َِغّ
ََ ٱىح ٌِ ُد  َ ٱلرُّشح ٍَِۖ كَد حهبنَيه َراهَ ِِف ٱَّّلِي إِنح

ٍِيٌع  ُ َش ٰۗ َوٱّلِله ا َٓ َ ثحََقٰ ََل ٱُفَِطاَم ل ُٔ ح ِ ٱل َوة َصَم ةِٱىحُػرح ٍح َخ ِ َذَلِد ٱشح ََۢ ةِٱّلِله ٌِ َوُيؤح
 ًٌ مؼاباًل بالتسامح -يبقِّـ باول أّن التسامح اإلسالمل [ 256]البؼرة:  ىجسَغيِي

ابقًّا، ومثؾ هذا التسامح ٓ يقجد يف العفد لقس سؾبقًّا، بؾ طؿؾقًّا إيج -الؿسقحل

الؼديؿ وٓ العفد الجديد
(1)

 د باول تسامح اإلسالم مرة أخرى بؿا يؾل:. ويمكّ 
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، والتل تؼقم طؾك ملسو هيلع هللا ىلصصحقػة الؿديـة الؿـقرة التل وضعفا رسقل اهلل  -أ

 سؿّق العالقات الديـقة بقـ اإلسالم وغقره مـ إديان.

اإلسالمل يـبع مباشرة مـ الؼرآن الؽريؿ، التسامح  يرى باول أنّ  -ب

َ   ََلٓ  حمسوُيعقد آستشفاد بؼقلف تعالك:  ٍَ ۚۡ َذ ِ َِغّ
ََ ٱىح ٌِ ُد  َ ٱلرُّشح ٍَِۖ كَد حهبنَيه َراهَ ِِف ٱَّّلِي إِنح

 ٰۗ ا َٓ َ ثحََقٰ ََل ٱُفَِطاَم ل ُٔ ح ِ ٱل َوة َصَم ةِٱىحُػرح ٍح َخ ِ َذَلِد ٱشح ََۢ ةِٱّلِله ٌِ ُٰغِٔت َوُيؤح ُفرح ةِٱىطه يَسح
 ًٌ ٍِيٌع َغيِي ُ َش َو ٱىحِهَتِٰب إَِله  َوََل  حمس، وققلف تعالك: [256]البؼرة:  ىجسَوٱّلِله ْح َ

ٔٓاْ أ ُ حَُجِٰدل
ُزَِل 

ُ
َِا َوأ ُزَِل إَِّلح

ُ
ِٓي أ ِها ةِٱَّله ٌَ ْ َءا ٔٓا ُ ۖٗ َوكُٔل ًح ُٓ ِح ٌِ  ْ ٔا ٍُ ََ َظيَ ِي َُ إَِله ٱَّله َص خح

َ
ةِٱىهِِت ِِهَ أ

ٔنَ  ٍُ يِ َُ ََّلُۥ ُمصح ًح َنِٰخٞد َوََنح ُس ُٓ َِا ِإَوَلٰ ُٓ ٰ ًح ِإَوَل ، وققلف [46]العـؽبقت:  ىجسإَِّلحُس

َ حمستعالك:  َُزَلح
َ
ٓ إَِّلحَم ٱىحِهَتَٰب َوأ َّقِ  ا ََ ٱىحِهَتِٰب  ةِٱۡلح ٌِ  ِ َ يََديّح ا َبنيح ٍَ ِ ّ ٗكا ل ُمَطّدِ

 ََ ٌِ ا َجآَءَك  ٍه ًح َخ ُْ آَء َٔ ْح َ
ۖٗ َوََل حَتهتِعح أ ُ َُزَل ٱّلِله

َ
آ أ ٍَ ِ ً ة ُٓ َِ ُسً ةَيح ٍِّۖ فَٱخح ًِا َغيَيح ٍِ يح َٓ َوُم
 ٌِ ًح َِشحَغٗث َو ٌُِِس َِا  ٖ َجَػيح

ۚ ىُِكّ ّقِ َ ٗث َنِٰخَدٗة ٱۡلح ٌه ًح أُ ُ َۡلََػيَُس ٔح َشآَء ٱّلِله َ ۚۡ َول اٗجا َٓ ِح

ًح َجِيٗػا  ِ َمرحِجُػُس َيحَرِٰتۚ إََِل ٱّلِله ْ ٱۡلح ٔا تَتُِل ۖٗ فَٱشح ًح ٓ َءاحَىُٰس ا ٌَ ًح ِِف  ُك َٔ َتحيُ َوَلِٰسَ ّّلِ
ًح ذِيِّ ََّتحَخيُِفٔنَ  ا ُنُِخ ٍَ ِ  .[48]الؿائدة:  ىجسَذُينَّتُِئُسً ة

ويرى باول أن الؼرآن الؽريؿ يحؿؾ يف آياتف الدطقة العالؿقة لدخقل  -ج

غقر الؿسؾؿقـ يف اإلسالم، وٓ يؿؽـ أن يتجاهؾ الؿسقحققن ذلؽ: ٕن رسالة 

 الؼرآن تؼقم طؾك اإليؿان بالحقار لؾقصقل إلك آطتؼاد الصحقح.
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س، فؿا الذي َجؾَّ لؾـاس فؼط يف الؽتاب الؿؼدّ د باول أن اهلل لؿ يتَ ويمكّ  -د

ل حؽًرا بؿعجزاتف يف الؼرآن؟ ومـ الذي يجعؾ هذا التجؾّ  يؿـع أن يتجؾك اهلل 

س دون سقاهطؾك الؽتاب الؿؼدّ 
(1)

طؾك الرغؿ مؿا كشعر بف مـ -لؽـ باول  ؟

يرتاجع طـ هذا الؿػفقم قائاًل:  -خالل ردوده السابؼة مـ ففؿف لعالؿقة اإلسالم

محؿًدا كان يف  إلك أنّ  -بال شؽ-إّن مققػ محؿد التقحقدي الديـل يرجع )

 
ّ

«الذي أرسؾف اهلل لؾعرب...إلخ البداية َيعترب كػَسف الـبل
(2)

. 

يجاكبف  «بال شؽ»ويف الحؼقؼة إّن استخدام باول ٕسؾقب التلكقد بؼقلف: 

ٌل كان مـ الؾحظة إولك يدرك تؿاًما أكف رسق ملسو هيلع هللا ىلصوذلؽ ٕن محؿًدا  :الصقاب

د هذه إلك العرب والعجؿ، بؾ ولإلكس والجـ، وسقر الؼرآن الؿؽل وآياتف تمكّ 

العؼقدة
(3)

، ودخقل بالل الحبشل، وصفقب الرومل، وسؾؿان الػارسل يف 

قًّا واقعًقا طؾك طدم طـصرية اإلسالم أو خصقصقتف ؾؿاإلسالم يعّد دلقاًل ط

م دخقل القفقد بالجـس العربل، ولقس صحقًحا ما ذهب إلقف باول مـ أّن طد
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رحَشيحَنَٰم إَِله حمسكؼقلف تعالك:  (3)
َ
آ أ ٌَ َٗث  َو ٍِنيَ  رَۡحح رحَشيحَنَٰم حمس، وققلف: [107]إكبقاء:  ىجسّىِيحَعٰيَ

َ
آ أ ا ٱَلهِِبُّ إِجه َٓ حُّ

َ
أ َيَٰٓ

ِٓٗدا   ا َوَُِذيٗرا َشٰ ٗ بَّّشِ ٌُ رحَشيحَنَٰم إَِله حمس، وققلف: [45]إحزاب:  ىجسَو
َ
آ أ ٌَ َه  َنٓافهٗث  َو ِهاِس بَِشۡٗيا َوَُِذيٗرا َوَلِٰس ّىِي

ٔنَ  ٍُ يَ ََثَ ٱَلهاِس ََل َحػح زح
َ
رحَشيحَنَٰم حمس، وققلف: [28]سبل:  ىجسأ

َ
ٓ أ ا ا ٱَلهِِبُّ إِجه َٓ حُّ

َ
أ ِٓٗدا  َيَٰٓ ا َوَُِذيٗرا َشٰ ٗ بَّّشِ ٌُ  ىجسَو

 .[8]الػتح: 
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والـصارى يف الحقار مع اإلسالم هق الذي جعؾ اإلسالَم دياكًة طالؿقة
(1)

 ،

ا  حمسمستشفًدا طؾك ذلؽ بؼقلف تعالك:  ًح َوَلِٰسَ   ََكنَ  ٌه َِ رَِّجاىُِس ٌّ َخٖد 
َ
ةَآ أ

َ
ٌد أ ٍه ُُمَ

ا ٍٗ ٍء َغيِي ُ ةُِسّوِ ََشح ٰۗ َوََكَن ٱّلِله ََ ًَ ٱَلهبِّيِـۧ ِ وََخاَت  .[40زاب: ]إح ىجسرهُشَٔل ٱّلِله

 وما ذهب إلقف باول يف استشفاده هبذه أية لقس صحقًحا لسببقـ:

: ما سبؼ أن بقـّاه مـ دخقل أجـاس مـ غقر العرب يف اإلسالم، وما األول 

ا ـف الؼرآن الؿؽل مـ حقار مع القفقد والـصارى يف طؼائدهؿ كثقر جدًّ تضؿَّ
(2)

. 

: أّن آستشفاد الذي ساقف باول لقس يف محؾف البتة: ّٕن هذه والسبب الثاين

مـ زيـب بـت  ملسو هيلع هللا ىلصأية أتت يف سقاِق الحديث طـ قصة زيد وزواِج رسقل اهلل 

جحش، وَهْدِم مسللة التبـّل وما كان يرتتب طؾقفا يف الؿجتؿع الؿدين
(3)

. 

ـ ويف رأيل أّن آضطراب الذي يعاكقف باول يف مققػف الػؽري مـ الدي

فات، ودلقُؾ ذلؽ بُ ي بف إلك آكزٓق يف مثؾ هذه الشُّ اإلسالمل، هق الذي يمدّ 

 ملسو هيلع هللا ىلصأكف أْتَبَع هذا الرأي طـ طالؿقة اإلسالم بؼقٍل فقف كثقٌر مـ اإلكصاف لؾـبل 

هذا يعـل أن الؼرآن هق  إذا كان محؿد آخَر إكبقاء فننّ »ولؾؼرآن، يؼقل باول: 

سة ودافعة لؾتاريخ، هذه الدفعة َعة ممّس القحل الؼرآين هق َدفْ  خاتؿ القحل، إنّ 
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ر لإلكساكقة، واكطالًقا مـ هذه الدفعة بدأت اإلكساكقة تتطقّ  هل التل أططاها اهللُ 

وتستؼؾ شقًئا فشقّئا مستخدمة العؼؾ. إّن الؼرآن هق يف ذات الققت آخر الؽتب 

أن السؿاوية الؼديؿة، وأول الؽتب السؿاوية الحديثة، ويف هذه الؿـاسبة ٓ بد 

س طؾك الؼرآن إلك الغرب كتذكّ  ر الدفعة التاريخقة التل قّدمفا اإلسالم الؿمسَّ

«لقبـل وطقف الحديث
(1)

، ويجعؾ باول مـ هذا الؼقل مـطؾًؼا لؾحديث طـ 

 ، ويـاقش هذه الؿسللة مـ وجقه: ملسو هيلع هللا ىلصخاتؿقة محؿد 

ما ورد يف الؼرآن يف سقرة الصػ طـ البشارة بؿحؿد طؾك لسان طقسك  -أ

ِ حمسيف ققلف تعالك:  ڽ َٰٓءِيَو إِّّنِ رَُشُٔل ٱّلِله َر ًَ َيَٰتَِّنٓ إِشح َي َُ َمرح ِإَوذح كَاَل ِغيََس ٱبح
ََۢ َبػحِدي  ٌِ ِِت 

ح
َۢا ةِرَُشٖٔل يَأ َ بَّّشِ ٌُ َرىٰثِ َو ٔح ََ ٱَله ٌِ َ يََديه  ا َبنيح ٍَ ِ ّ ٗكا ل َطّدِ ٌُّ ۥٓ  إَِّلحُسً  ُّ ٍُ ٱشح

  ْ ٔا ُ َّيَِنِٰج كَال ً ةِٱِلح ُْ ا َجآَء ٍه َُدۖٗ فَيَ ۡحح
َ
تنِيٞ  أ ٌُّ ٞر   .[6]الصػ:  ىجسَهَٰذا ِشدح

يف شرح هذه البشارة طـد الؿسؾؿقـ وطـد الؿسقحققـ يؼقل باول:  -ب

وحتك كػفؿ البشارة ٓ بد أن كعرف أّن )أحؿد( تتػؼ يف الؿعـك تؿاًما مع »

)محؿد( أي: اإلكسان الذي َيحَؿُده الـاُس ويرَضقكف. هق إذن )محؿد( الذي 

كؾؿة أحؿد، اطتربت تبشقًرا بؿا يسؿك  سؿ )أحؿد(، إٓ أنّ ذكره طقسك با

د )باركؾقت( الذي حَسَب ما َروى يقحـّا طـد خطبة القداع  الُؿقاِسل أو الؿعضِّ
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 رؤية نقدية –املسلمني املقدس( كتاب )دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب 

 ةحوث

(108) 

«لعقسك أكف سقف يليت مـ بعده
(1)

، ويثبت باول بلكثر مـ دلقؾ أن )باركؾقت( ٓ 

عب ترجؿتفا إذا كؾؿة )باراكؾقتقس( الققكاكقة تص إنّ »فقؼقل:  ،تعـل إٓ محؿًدا

أراد اإلكسان أن يعرب طـ الؿعـك الذي أراد أن يـؼؾف يقحـّا طـ طقسك يف بشارتف، 

)ُمدافِع، ُمساكِد، ُمقاِسل(، وإفضؾ أن يلخذ ـويؿؽـ ترجؿة هذه الؽؾؿة ب

اإلكسان هذه الؽؾؿة كؿا هل يف )الققكاكقة( ويحتػظ بؿعـاها الذي يتـاسب مع 

)باركؾقت( هق رسقٌل ثاٍن ٓحٌؼ ـا: ّٕن الؿؼصقد بمجؿؾ ما جاء يف إكجقؾ يقحـّ 

( يتحدث 16/ 14طؾك طقسك، والذي سقف يؽؿؾ رسالتف. فػل إكجقؾ يقحـّا )

سقف أرجق اهلل أن يرسؾ إلقؽؿ »طقسك طـ هذا الؿقضقع ٕول مرة، فقؼقل: 

ـل إذا لؿ كّ خقر لؽؿ أن أذهب: ٕ»(: 13 -7/ 16ويف يقحـّا ) ،«)باركؾقت( آخر

لـ يليت إلقؽؿ الـ)باركؾقت(، أّما إذا ذهبُت فسقف أرسؾف إلقؽؿ... وطـدما أذهب 

 .«يلتقؽؿ سقف يرشدكؿ إلك الحؼقؼة الؽامؾة

 :ومـ إدلة التل يسققفا طؾك رأيف يف بقان معـك البشارة القاردة يف الؼرآن

ل أحؿد أو ـِ عْ ما يعتؼده الؿسؾؿقن مـ تحريػ لؽؾؿة )بقريؽؾتققس( التل تَ 

د، وذلؽ إلبعاد  محؿد، إلك كؾؿة )باركؾقت( التل تعـل الُؿقاِسل أو الؿعضِّ

ڠحؼقؼة مجلء كبل بعد طقسك 
(2)

 . 
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 رؤية نقدية –املسلمني املقدس( كتاب )دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب 

 ةحوث

(109) 

ًٓ لبـل ديـف الؿسقحققـ قائاًل: إن إهّؿ مـ » ومـ إدلة أيًضا أكف يقّجف سما

أن كبحث  -كحـ الؿسقحققـ-آفرتاضات يف بقان معـك )باركؾقت( بالـسبة لـا 

ؿا إذا كاكت شخصقة طقسك يف العفد الجديد تحتاج إلك طـ إجابة طـ السمال ط

رسقل ٓحؼ، أي: إلك وحل جديد يؽقن مـ شلكف أن يـُؼؾ لـا الحؼقؼة الؽامؾة 

«ويجعؾ مـفا ققة تاريخقة
(1)

. 

ويف اإلجابة طـ هذا التساؤل الؿقضقطل يـؼد باول تػسقر إكجقؾ يقحـّا 

لتػسقر بؿا حدث يف الؼرن د خطل الؽؾؿة )باركؾقت( بلهنا )روح الؼدس(، ويمكّ 

 كػَسف د اطَتربَالثاين بعد الؿقالد مـ ضفقر الـبل )مقكتاكقس(، وهق مجدّ 

الباركؾقت، أي: آخر إكبقاء، فحاربتف الؽـقسة واطتربتف زكديًؼا، وهـا شخصقة 

م(، وحاربتفا الؽـقسة 277 -216)ماين( وهل شخصقة باركؾقتقة أخرى )

أيًضا
(2)

 . 

ر إول لؾؿسقحقة قبؾ التحريػ ؾقت كان يف التصقّ وهذا يعـل أن البارك

ر ، تؿاًما كؿا هق معروف يف التصقّ ڠيعـل أن هـاك كبقًّا مرَساًل بعد طقسك 

                                                     

. وراجع كالم الشقخ الغزالل طـ هذه الؿسالة يف كتابف: التعصب والتسامح 132دروس قرآكقة، ص (1)

 م.2004مؽتبة هنضة مصر،  ،(24، الطبعة رقؿ )87ص ،بقـ الؿسقحقة واإلسالم

، واكتؼَد هذا التػسقَر أيًضا إُب صقب تقزيـل يف كتابف )مِـ يفقه إلك اهلل( كؼاًل 132دروس قرآكقة، ص (2)

 -221ص ،طـ كتاب )يؼرأ القفقد والـصارى الؼرآن وهؿ ٓ يعؾؿقن( لؿملػف/ فماد حسقـ كصار

 .94/ 9540هق  م، ورقؿ اإليداع بدار الؽتب1994، مجفقل مؽان الطبع، وأّما سـة الطبع ففل 228



 

 

 رؤية نقدية –املسلمني املقدس( كتاب )دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب 

 ةحوث

(110) 

غ معـك الباركؾقت مـ أّي  اإلسالمل، لؽـ الؽـقسة حّرَفت هذا الؿػفقم لتػرِّ

إشارة لإلكسان )الؿادة(، وجعؾتف قاصًرا طؾك الروح دون الجسد، فؼالت: إن 

 عـك )الباركؾقت( هق الروح الؼدس. م

إّن أّوَل »يـ إخقر لؾبشرية فقؼقل: ويستؿر باول يف بقان أن اإلسالم هق الدِّ 

، ملسو هيلع هللا ىلصإكساٍن أدرك أهؿقة الؿـفج الروحل والؿـفج الؿادي مًعا لإلكسان هق محؿد 

وتؿّثَؾت مفؿتف يف بـاء أمة إسالمقة. وكاكت هذه إمة يف صقرهتا إولك واقعقة، 

سالم هق ديـ طامة الـاس، وهذا يعـل أهنا لؿ تؽـ دولة كـقسة، وكاكت اإل

َسقْ  شبف كامؾ، إٓ أهنا يف  ـ طؾك ققاكقـ طؼالكقة بشؽؾٍ شريعتفا وكظام حقاهتا ممسَّ

ؾة يف الؼرب الػعؾل ذات الققت تتحؼؼ كؾقة مـ خالل آستسالم إلرادة اهلل متؿثّ 

 التل كاكت ومـذ البداية تضؿ كّؾ مـ اهلل، فؿـ خالل تلسقس إمة اإلسالمقة 

الؿممـقـ باهلل مـ مختؾػ الدياكات: لؿ يؽتِػ محؿد بتبـّل بشارة طقسك بؼدوم 

اإلكسان لقتقق دائًؿا لرؤية كؿال التاريخ  ؼفا تاريخقًّا. إنّ مؿؾؽة اهلل، بؾ حؼّ 

ومستسؾؿة إلرادة اهلل يف الققت كػسف. لؼد  ،اإلكساين، حقث تتحؼؼ ذاتف مستؼؾة

ؿد أّوَل َمـ أططك اإلكسان َدفعة التطقر يف هذا آتجاه مـ خالل الرسالة كان مح

َر إثبات وأحؼّ  قة إتؿام الرسالة الؿسقحقة ٓ بد وأن يؼقم طؾك الؼرآكقة... إّن تَصقُّ

 هق تؿام تاريخ الرسؾ إلك يقم الؼقامة. -ولقس طقسك-اإليؿان بلن محؿًدا 



 

 

 رؤية نقدية –املسلمني املقدس( كتاب )دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب 

 ةحوث

(111) 

د هذا الؼقل بؿا ذهب إلقف الؿصؾح  يماخقؿ فقن فققرا بلّن اإلسالم ويمكَّ

«يؿثِّؾ مؿؾؽة اهلل الروحقة الثالثة...
(1)

. 

د بشرية طقسك مـ خالل الحديث طـ القفقد الؿسقحققـ فقؼقل:  لؿ »ويمكِّ

يقصػ طقسك قط بلكف اهلل حؼقؼًة يف العؼقدة الؿسقحقة إولك، وٓ يف العؼقدة 

قن بالقفقد الؿالتل تطقّ   سقحققـ، ويؿؽــا الؼقل بؽّؾ رت طـفا طـد مـ كاكقا يسؿَّ

تلكقد إّن طقسك اإلكسان لؿ يؽـ لَِقْؼَبَؾ بتللقف شخصقتف طؾك اإلصالق: ففق يؼقل 

َقـل (18/ 10)ٕحد محّدثقف يف إكجقؾ مرقس  : )كقػ تسـَّك لؽ أْن تسؿِّ

«الجؾقؾ؟ ٓ جؾقَؾ إٓ اهلل(
(2)

. ويزيد التلكقد طؾك التحريػ الذي وقع يف 

ٓ بد لإلكسان أن يعرتف يف هذا الشلن بلن صقرة »قل: اإلكجقؾ بشلن طقسك فقؼ

طقسك قد ُطرضت بشؽٍؾ ُمباَلٍغ فقف يف ثـايا الـصقص الؿسقحقة الجاهؾقة 

الؿقجقدة يف إكاجقؾ الؽبقرة مثؾ مرقس ومّتك ولققا ويقحـّا... إّن ما ورد يف 

ة الؼرآن طـ طقسك كان يممـ بف القفقد الؿسقحققن، لؽـ الؽـقسة الجاهؾق

رفضت ذلؽ واستبعدتف أثـاء تدويـ العفديـ الؼديؿ والجديد، وهذا إن لؿ يؽـ 

صبًؼا لَِؿا ورَد يف -تحريًػا فنكف يعّد كظرة اكحقازية، كؿا أكف ٓ يؿؽـ وصػ طقسك 

                                                     

، واكظر يف هذه الؿسللة شبفات مسقحقة معاصرة حقل اإلسالم/ حسـل 134دروس قرآكقة، ص (1)

، مؽتبة 69ص ،. واكظر أيًضا كتاب: كظرة كتب العفد الجديد وطؼائد الـصراكقة143ص ،يقسػ إصقر

 م.2006الـافذة، الطبعة إولك، 

 .135دروس قرآكقة، ص (2)



 

 

 رؤية نقدية –املسلمني املقدس( كتاب )دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب 

 ةحوث

(112) 

ك بالثالقث الذايت، وقد تراجع الالهقت الحديث شقًئا  -إكجقؾ يقحـّا بؿا يسؿَّ

«فشقًئا طـ هذا التصقر
(1)

. 

ة هذا الػصؾ يحاول باول أن يرّكز رأيف يف محؿد ويف اإلسالم ويف هناي

طام، ويمّكد أّن محؿًدا هق الـبل الخاتؿ بعد مقسك وطقسك طؾقفؿ  بشؽؾٍ 

 طؾك هذه الـتقجة بؿا يؾل: السالم، ويستدّل 

 مثؾل سقف »( مـ ققلف: 15/ 18ما ورد يف كتاب مقسك الخامس ) -أ
ّ

كبل

، ويػسر باول الؿؼصقد « بد أن تتبعقهب إلفؽ مـ بقـ إخقتؽ فاليخرجف الرّ 

الذي أخرجف اهلل مـ ُصؾب إسؿاطقؾ جّد  ملسو هيلع هللا ىلصبالـبل يف هذه العبارة بلكف محؿد 

 العرب أخل إسرائقؾ جد القفقد.

ا،  ملسو هيلع هللا ىلصإّن محؿًدا  -ب ن مجتؿًعا سقاسقًّا إكساكقًّا شعبقًّا طامًّ هق الذي كقَّ

 -1/ 24صحاحات )وهل شخصقة مقسك الثاين التل أشارت إلقفا يف سػر اإل

9 ،49 /1- 6 ،50 /4- 11 ،52 /13- 53 .) 

 ( بلكف طبد اهلل الذي يعاين الصعاب.53، 6/ 42إكف يقصػ يف إشعقا ) -ج
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 رؤية نقدية –املسلمني املقدس( كتاب )دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب 

 ةحوث

(113) 

 :ادلبحث انثانث: احلجر األسىد، وحكى انعامل وخانقه

ث طـ فصؾقـ مـ فصقل كتاب: )دروس قرآكقة(، يف هذا الؿبحث سـتحدّ 

اه باول اه: )حؽؿ الحجر إسقد(، والػصؾ الثاين سؿَّ  )حقل :الػصؾ إول سؿَّ

 ًٓ   بالحديث طـ الحجر إسقد. العالؿ وخالؼف(، وكبدأ أو

باول بدأ كتابف بالحديث طـ الؼرآن  رابـل يف بداية قراءيت لفذا الؽتاب أنّ 

يف الؿبحث إول، ثؿ أتبعف هبذا  ا لؾعديد مـ الشبفات التل تـاولـاها بالردّ مرددً 

ا مـ الؽعبة بقت اهلل الحرام، ا مفؿًّ ؾ جزءً الػصؾ طـ الحجر إسقد الذي يؿثّ 

 احرتامفؿ. ة الؿسؾؿقـ يف صالهتؿ، ومحطّ ؾَ وقِبْ 

ب ة مالحظات ترتَّ وبعد قراءيت لفذا الػصؾ )الحجر إسقد( ٓحظُت طدّ 

 ػ بشلهنا:الؿملِّ  ػؼ أو كختؾػ معطؾقفا طدد مـ الـتائج التل قد كتّ 

ػ قد مأل هذا الػصؾ بالروايات الغريبة طـ آدم الؿملِّ  ٓحظُت أنّ  -1

وهاجر، وبئر زمزم، والؽعبة، والحجر  ۏوحقاء، وإبراهقؿ وإسؿاطقؾ 

 وأكف اطتؿد طؾك طدة مصادر لفذه الروايات: :إسقد

ارت، ما كتبف طـفا الؿستشرققن أمثال: )رودي ب المصدر األول: -أ

فقؾفاوزن، شؿقدت، مقرسقا إلقادة، وبقؾتز، ك ج يقكج(
(1)

. 
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 رؤية نقدية –املسلمني املقدس( كتاب )دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب 

 ةحوث

(114) 

ف اإلسالمل طؾك كحق ما كؼؾف ِرقة يف التصقّ : مؼقٓت ُمغْ المصدر الثاين -ب

ف القفقدي طؾك كحق ما كؼؾف طـ )ج. شقلؿ( طـ ابـ طربل، أو مغرقة يف التصقّ 

  .(1)ر الصقيف لأللقهقةحقل التصقّ 

طالوة طؾك الـؼؾ الذي قد -ػ الؿملِّ والؿصدر إول الذي اطتؿد طؾقف 

فنن  -الؿـؼقل طـف ِقُزه الؽثقُر مـ الؿصداققة، واإلحاصة التامة بُؾغة الـّص ُيعْ 

 طـ الؿستشرققـ يبدو طؾقفا بقضقح صبغة الروايات التل ذكرها )باول( كؼاًل 

 اإلسرائقؾقات التل ُمؾِئت هبا كتُب التاريخ: كتاريخ الطربي، والبداية والـفاية ٓبـ

أو غقر ذلؽ، أو مؿا كؼؾف  ،(2)كثقر، ومروج الذهب ومعادن الجقهر لؾؿسعقدي

ه َبُؾف طؼؾ، وٓ يؼرُّ رون يف تػاسقرهؿ مـ أطاجقب اإلسرائقؾقات مؿا ٓ َيؼْ الؿػسِّ 

 . (3)شرع

الؿسؾؿقـ  ؾقن كؾَّ فة وفِؽرهؿ الصقيف ٓ يؿثِّ الؿتصقّ  ا الؿصدر الثاين فننّ وأمّ 

يف ففؿف لبعض الؿسائؾ العؼدية  َمـ اشتطَّ مـ جفة، ومـ جفة أخرى كجد فقفؿ 

وٓ كستطقع أن  .(4)طؾك كحق ما كجد طـد ابـ طربل الذي كَؼؾ باول بعَض أققالف
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هـ. 1415، دار الػؽر، بقروت، لبـان، (246 -237/ 1) تاريخ إمؿ والؿؾقك، ٓبـ جرير الطربي (2)

 هـ.1402، دار الػؽر، بقروت، لبـان، (5/ 2) والبداية والـفاية، ٓبـ كثقر

 محؿد أبق شفبة. /والؿقضقطات يف كتب التػسقر، لؾدكتقر راجع مؼدمة كتاب: اإلسرائقؾقات (3)

، مؽتبة السالم العالؿقة، الطبعة إولك، (170/ 4) راجع: الػصؾ يف الِؿَؾؾ وإهقاء والـَِّحؾ، ٓبـ حزم (4)

 هـ.1348
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(115) 

ة إذا كان ذلؽ ػ بالؿصادر اإلسالمقة الصحقحة الؿعتؿدة، وبخاّص ؾزم الؿملِّ كُ 

 :طـ ترجؿة هذه الؿصادر إلك الؾغات إخرى -كحـ الؿسؾؿقـ-ا ا مـّ تؼصقرً 

 ية، وإلؿاكقة، والػركسقة، وغقرها.كاإلكجؾقز

إن الحجر إسقد طؾك الرغؿ مؿا لف طـد الؿسؾؿقـ مـ مؽاكة طالقة إٓ  -2

، طـدما ڤح أمقر الؿممـقـ طؿر وٓ يـػع، وهبذا صرّ  ا ٓ يضرّ حجرً  أكف يظّؾ 

 إين أطؾُؿ أكؽ حجٌر ٓ تضر وٓ تـػع، ولقٓ أكِّ »: بَّؾف قائاًل قَ 
َّ

 ملسو هيلع هللا ىلصل رأيُت الـبل

«ْؾُتؽُؾؽ ما قبَّ يؼبِّ 
(1)

ر ٓ يعـل بحاٍل مـ إحقال جَ . واحرتام الؿسؾؿقـ لفذا الحَ 

طباَدَتف، أو آرتباَط فقف بشلء مـ أمقر آطتؼاد، قال ابـ حجر يف شرحف لفذا 

الـاس كاكقا حديثل طفد بعبادة  قال الطربي: إكؿا قال طؿر ذلؽ: ٕنّ »إثر: 

َـّ الجُ   أن َيُظ
َ

ر يف الحج مـ باب تعظقِؿ جَ استالم الحَ  أنّ  اُل فّ إصـام، فَخِشل

َؿ الـاَس بعض إحجار، كؿا كاكت العرب تػعؾ يف الجاهؾقة، فلراد طؿر أْن ُيَعؾِّ 

«ملسو هيلع هللا ىلصباٌع لػعِؾ الـبل استالَمف اتِّ  أنّ 
(2)

ؾِـ هبا شفادة الؿسؾؿ التل ُيعْ  : ذلؽ ٕنّ 

 مـف لسائر ما ُيعْ 
ٌ

َبد مـ دون اطتـاَقف اإلسالَم تؿـُع ذلؽ، فؼقلف: )ٓ إلف إٓ اهلل( كػل

إلك مئات أيات الؼرآكقة  اهلل، وإثباٌت لعبادة اهلل وحده دون سقاه. هذا إضافةً 

                                                     

 .1597صحقح البخاري، حديث رقؿ:  (1)

مقر الؿممـقـ طؿر بـ . وراجع: فصؾ الخطاب يف سقرة أ(591 ،590/ 3) فتح الباري، ٓبـ حجر (2)

 الصالبل /الخطاب، لؾدكتقر
ّ

، دار التقزيع والـشر اإلسالمقة، الطبعة إولك، 168، 167ص ،طؾل

 هـ.1423
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(116) 

ك رْ مـ الشِّ ، وإفراِده بالعبادة، والـػقِر الؿسؾؿ طؾك تقحقد اهلل  التل تحّض 

 أكقاطف وصقره. بؽّؾ 

 ـة، والتل يؾّح ٍر ما ٓرتباصف بلحداث ديـقة معقّ جَ مسللة آحرتام لحَ  إنّ  -3

 ًٓ  إلصاق ذلؽ بعؼقدة الؿسؾؿقـطؾقفا باول بالـسبة لؾحجر إسقد محاو
(1)

 ،

 :ا مـ بقـ إمؿر إسقد لؿ يؽـ الؿسؾؿقن فقفا بدطً جَ هذه الؿسللة بالـسبة لؾحَ 

ا ك مـ إحجار التل وضعفا كبل اهلل مقسك تذكارً َص ؿ ما ٓ ُيحْ فػل العفد الؼدي

ان؟ ك القاحد الديّ رْ بعبادهتا وتَ  ڠٕحداث ديـقة طظقؿة، ففؾ أَمرهؿ مقسك 

ا ٓقطعً 
(2)

ا لدى إمؿ إخرى كالفـقد والقاباكققـ وغقرهؿ مؿـ كاهقؽ طؿّ  ،

تصؾ طـدهؿ مـزلة إحجار إلك درجة التؼديس والعبادة
(3)

رسقل اهلل  ، وإذا كان

                                                     

هذه الؿحاولة مـ إفؽار الؿعتادة طـد سائر الؿستشرققـ تؼريًبا، وإن اختؾػ أسؾقب تـاولفؿ لفا.  (1)

اهلل  لألستاذ طبد (فؾفاوزن -بروكؾؿان -وات)راء راجع: آستشراق يف السقرة الـبقية دراسة تاريخقة ٔ

، مطبقطات الؿعفد العالؿل لؾػؽر اإلسالمل، الطبعة إولك، 278 -275ص ،محؿد إمقـ

 هـ.1417

، مـ 125اكظر طؾك سبقؾ الؿثال: الػؼرة الرابعة مـ اإلصحاح الرابع والعشريـ مـ سػر الخروج، ص (2)

الؽتاب الؿؼدس، صبعة دار الؽتاب الؿؼدس يف العالؿ العربل، د.ت، وقد أقام يقشع اثـل طشر حجًرا 

اح الرابع مـ سػر تذكاًرا لعبقر إسباط هنر إردن بتابقت العفد، اكظر: الػؼرة التاسعة مـ اإلصح

 ، مـ الؽتاب الؿؼدس.341يقشع، ص

 أحؿد الجرجاوي، ص (3)
ّ

، دار الػؽر، مصر، الطبعة 185راجع: حؽؿة التشريع وفؾسػتف، لؾشقخ طؾل

 هـ.1418إولك، 



 

 

 رؤية نقدية –املسلمني املقدس( كتاب )دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب 

 ةحوث

(117) 

َز حمس  بؼقلف تعالك:يف سقرتف قد طاَدى إصـاَم الجاهؾقة طؿاًل  َوٱلرُّجح
ُجرح   ْح ْ حمس، وققلف تعالك: [5]الؿدثر:  ىجسفَٱ ٔٓا ُِ ٌَ ََ َءا ِي ا ٱَّله َٓ حُّ

َ
أ ا  َيَٰٓ ٍَ يحَِّسُ  إِجه ٍَ ح ُر َوٱل ٍح َ ٱۡلح

ًح  ٔهُ ىََػيهُس َخنُِت َِ فَٱجح يحَطٰ ِو ٱلشه ٍَ َح َخ ِ ٌّ ٞس  ًُ رِجح ٰ َل زح
َ َُطاُب َوٱّلح

َ َوٱّلح
يُِدٔنَ  َٔ حمس، وققلف تعالك: [90]الؿائدة:  ىجسُتفح ُٓ ِ َذ ًح ُخُرَمِٰج ٱّلِله َ ُحَػّظِ ٌَ َذٰلَِمۖٗ َو

َخنُِتٔاْ  ۖٗ فَٱجح ًح ا ُحخحَِلٰ َغيَيحُس ٌَ ًُ إَِله  ُحَعٰ
َ ًُ ٱّلح ِخيهجح ىَُس

ُ
ُۥ ِغَِد َرّبِِّۗۦٰ َوأ ٞ َّله َخۡيح

َس   ورِ  ٱلرِّجح َل ٱلزُّ ٔح ْ كَ ٔا َخنُِت َِ َوٱجح َثٰ وح
َ ََ ٱّلح ِإَوذح كَاَل حمس، وققلف: [30]الحج:  ىجسٌِ

ًُ َرّبِ  ا  إِةحَرِْٰي ِٗ ٌِ َََلَ َءا َػوح َهَٰذا ٱِلح َِامَ  ٱجح ضح
َ ُتَد ٱّلح ن جهػح

َ
ُِبحَِّن َوَبَِّنه أ ]إبراهقؿ:  ىجسَوٱجح

35]. 

َل َمـ َجَؾَب إصـاَم إلك مؽةأكف َلَعـ أوّ  ملسو هيلع هللا ىلصطـف  وصّح 
(1)

، أيسؿُح بعد 

صـًؿا لقعبَده؟ إّن هذا ٓ يؼقل بف  ذلؽ لؿسؾؿ أن يجعؾ مـ الحجر إسقد

 طاقؾ، وٓ تميده أدلة: ٓ طؾؿقة وٓ ضـقة.

يؿؽـ أن كتػؼ مع باول يف الؼقل بلّن الحجر إسقد رمٌز، لؽــا كختؾػ  -4

رمٌز  -بؾ الؽعبُة كؾُّفا-معف فقؿا يعـقف بالرمزية يف هذا الحجر، فالحجُر إسقد 

ف إلك الجفة يجؿع الؿسؾؿقـ يف شتك بؼاع إرض ط ؾك هدف واحد، وهق التقجُّ

التل أرادها اهلل أن يتقجفقا إلقفا يف صالهتؿ، ففق رمز ممثِّر يف وحدهتؿ، وهق 

                                                     

 بـ كعب طـ أبقف، رقؿ (1)
ِّ

(، 20297) :مسـد اإلمام أحؿد، مسـد إكصار، باب: حديث الطػقؾ بـ أبل

 العربقة، بقروت، د.ت.صبعة إحقاء الؽتب 
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شارٌة طؾك تؿّقزهؿ دون سقاهؿ مـ إمؿ
(1)

وٓ طالقة البتة بقـ هذا الحجر  ،

ۡرِضۚ َجَػَو حمس، فالؿسؾؿقن يعتؼدون أن اهلل: وبقـ ذات اهلل 
َ َمَٰنِٰت َوٱّلح فَاِطُر ٱلصه

َنٰٗجا  زح
َ
ًِ أ ُحَعٰ

َ ََ ٱّلح ٌِ َنٰٗجا َو زح
َ
ًح أ ُُفِصُس

َ
َح أ ِ ٌّ ٍِرحيِِّۦ  ىَُسً  ًح ذِيِّۚ ىَيحَس َن َرؤُُز يَذح

َٔ ٱلصه  ُْ ۖٗ َو ءٞ َِطۡيُ ََشح ةحَصُٰر  َله  حمس، وأكف سبحاكف: [11]الشقرى:  ىجسٍِيُع ٱِلح
َ ُّ ٱّلح رُِك حُدح

 ٗۖ ةحَصَٰر
َ رُِك ٱّلح َٔ يُدح ُْ َٔ ٱليهِطيُف ٱۡلحَ  َو ُْ ، فؽقػ يؼبؾقن يف [103]إكعام:  ىجستِۡيُ َو

 ػ؟طؼقدهتؿ معـك هذه الرمزية التل يؼقل هبا الؿملِّ 

ة يف هذا الػصؾ: ػ إلك بعض الـتائج الؿفؿّ ومع هذا فؼد وصؾ الؿملِّ  -5

لؿ »ػ: م يؼقل الؿملّ دَ فؿـ خالل حديثف طـ وجقد فؽرة اإللف طـد البشر مـذ الؼِ 

إّن  -القفقدية والؿسقحقة-س تاب الؿؼدّ يظفر اهلل بالؿعـك الحؼقؼل فؼط يف الؽ

 لؿ يبَدْأ الؽتاب الؿؼدّ 
َّ

 الديـل
َ

ًٓ لؾشّؽ أّن القحل س ذاتف ُيثبُِت بؿا ٓ يدع مجا

السؿاوات وإرض.  بنبراهقؿ ومقسك وطقسك، بؾ إكف قد بدأ حقـؿا خؾؼ اهللُ 

 إصؾ، كؿا كان ُيعتؼد لػرتات صقيؾهذا التصقّ 
َّ

«ةر لؿ يؽـ يقًما ما إسرائقؾل
(2)

 ،

إلًفا  ملسو هيلع هللا ىلصهذا القضع ُيظِفر أّن اهلل لؿ يؿثِّؾ طـد محؿد »وكتقجة أخرى يؼقل فقفا: 

جديًدا استعاره مـ القفقدية والؿسقحقة، لؼد كان اإللُف الحؼقؼل هق ربَّ البقت 

ُهَبؾ( والذي لؿ يثُبْت لف حتك ))الؽعبة(، ويف الؽعبة كان يقجد الصـؿ الخشبل 

                                                     

 ، بتصرف.277آستشراق يف السقرة الـبقية، ص (1)

 .54دروس قرآكقة، ص (2)
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ّٓ ، وقد كان أحقاًكا ُيدْ (اإللف الحؼقؼل)أن أية طالقة أكقدة باهلل  َطك برّب البقت، إ

«أّن ذلؽ ٓ يعدُّ دلقاًل طؾك أكف الؿؼصقد بـ)اهلل(
(1)

. 

ره اإلسالم مـ ققاطد طـ ففذه الـتائج صحقحة وحؼقؼقة، وتتػؼ مع ما قرّ 

شلء، راِجْع  هق خالؼ كّؾ  ؼرآكقة التل تبقـ أن اهلل الخؾِؼ يف طشرات أيات ال

ۖٗ حمسققَلف تعالك طؾك سبقؾ الؿثال ٓ الحصر:  َٔ ُْ َّ إَِله  ٰ ۖٗ ََلٓ إَِل ًح ُ َربُُّس ًُ ٱّلِله َذٰىُِس
ِ  َخٰيُِق  

ءٖ َوكِيوٞ  ُكّ ِ ََشح
ٰ ُكّ َٔ لََعَ ُْ ۚۡ َو ُتُدوهُ ءٖ فَٱخح كُوح حمس، وققلف: [102]إكعام:  ىجسََشح

يُِهَٔن ٌَ  ٍح ِّلَآَء ََل َح وح
َ
َِ ُدوُِِّۦٓ أ ٌّ حًُ  َذح فَٱَّته

َ
ۚۡ كُوح أ ُ ۡرِض كُِو ٱّلِله

َ َمَٰنِٰت َوٱّلح َ رهبُّ ٱلصه
َخِٔي  وح تَصح َْ مح 

َ
َِطُۡي أ َّمٰ َوٱِلح خح

َ َخِٔي ٱّلح وح يَصح َْ اۚۡ كُوح  ٗػا َوََل ََضّٗ ًح َجفح ِٓ ُُفِص
َ
ِّل

ٔاْ  مح َجَػيُ
َ
ٰۗ أ ُر يَُمُٰج َوٱَلُّٔ ۚۡ كُِو ٱىظُّ ًح ِٓ َيحُق َغيَيح َّ ٱۡلح َت ٔاْ َنَخيحلِِّۦ فَتََشٰ ََكَٓء َخيَُل ِ َُشَ ّلِِله

ءٖ  ِ ََشح
ُ َخٰيُِق ُكّ َٔ  ٱّلِله ُْ ٰرُ  َو ا ٱَلهاُس حمس، وققلف: [16]الرطد:  ىجسٱىحَنِٰخُد ٱىحَلهه َٓ حُّ

َ
أ َيَٰٓ

 ۡۚ ًح ِ َغيَيحُس َج ٱّلِله ٍَ ْ ُِػح وح  ٱذحُنُروا َح  َْ ٌِ  ٌِّ زُكُُسً  ِ يَرح ُ ٱّلِله آِء َخٰيٍِق َدۡيح ٍَ ََ ٱلصه
فَُهٔنَ  ٰ حُؤح ّنه

َ
ۖٗ فَأ َٔ ُْ َّ إَِله  ٰ ۡرِضۚ ََلٓ إَِل

َ  .[3]فاصر:  ىجسَوٱّلح

  

                                                     

 . وكؼقل: ولـ يثبت ذلؽ مستؼباًل قطًعا.54دروس قرآكقة، ص (1)
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 :حكى انعامل وخانقه -

هذا هق الػصؾ الثاين الذي سـتـاولف خالل هذا الؿبحث، وهق الػصؾ 

، (حؽُؿ العالؿ وخالُؼف) :الرابع مـ فصقل الؽتاب، وقد سّؿاه الؿملػ هؽذا

وأشعُر بعدم اتساق يف هذه التسؿقة، بؾ أشعر بثَِؼٍؾ يف كطؼ هذا العـقان: ولذا 

َقففؽان َأْوَلك بالؿملِّ  خالُؼ العالؿ وحاكُؿف(، أو )خْؾُؼ العالؿ ) :ػ أن يسؿِّ

، أّما وحؽُؿف(، ويف الؿقضعقـ يعقد الضؿقر طؾك الخالؼ الحاكؿ وهق اهلل 

تقحل بـسبة هذا الُحؽؿ إلك غقر اهلل، مع  (حؽُؿ العالؿ)التسؿقة الحالقة فؼقلف: 

ػ لؿ يتـاول مسللة الحؽؿ يف هذا الػصؾ! ٓ كسبًة إلك اهلل، وٓ إلك أن الؿملِّ 

ؼ ؾْ البشر، وإكؿا كاكت مادة هذا الػصؾ تدور يف معظؿفا طـ مسللتل الخَ 

والبعث. وربؿا يرّجح ما ذهبت إلقف بصدد الثؼؾ يف هذه التسؿقة أن الؿرتجؿ 

 !(الحؽؿ والخالؼ لؾعالؿ)ففرس الؽتاب: سّؿاه يف 

: تـاَول فقف باول الحديَث طـ (1)ويعدُّ هذا الػصُؾ أصغَر فصقل الؽتاب

تقـ، هؿا: تصقير الؼرآن لؼضقة الخؾؼ، ويف بقان ذلؽ يستعرض ما يف قضقتقـ مفؿّ 

الؼرآن مـ آيات يف سقره إولك: كالؼارطة، والتؽقير، والُفَؿزة، وطَبس، والطارق. 

هذه الؼضقة يؼػ أمام حديث الؼرآن طـ أصقار الخؾؼ، ويعترب ذلؽ يف السقر ويف 

الؿتلخرة، وهق اطتبار ٓ يؼقم طؾك دلقؾ طؾؿل ققي: ٕن أصقار الخؾؼ التل 
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 ةحوث

(121) 

تان يف رأي ، وهؿا مؽقّ (الؿممـقن، والحج)يف سقريت:  استشفد هبا باول وردْت 

يؼسؿ العفد الؿؽل إلك ، لؽـ باول يف حديثف طـ هذه الؼضقة (1)كثقر مـ العؾؿاء

 ثالثة أقسام:

: يرى باول فقفا أن قصة الخؾؼ لؿ تؽـ مـ مقضقطات المرحلة األولىيف 

شلء  وكان الرتكقز فقفا طؾك بقان أّن اهلل خالُؼ كّؾ  -بدايات القحل-السقر إولك 

 -5، والطارق: 32 -24يف كؾ آٍن ومؽان، ويستدل طؾك ذلؽ بسقريت: )طبس: 

10). 

: بدأ باول الحديث طـ الؼضقة الثاكقة، وهل قصة الخؾؼ لة الثاىوةالمرحويف  

كجد  (ملسو هيلع هللا ىلصالسـة الخامسة والسادسة مـ بعثة محؿد )يف الػرتة الؿؽقة الثاكقة »فؼال: 

نه حمسالعرض التالل يتضّؿـ قصة الخؾؼ: سقرة إكبقاء: 
َ
ْ أ ََ َزَفُرٓوا ِي ًح يََر ٱَّله َ َول

َ
أ

ۡرَض ََكَجَخا 
َ َمَٰنِٰت َوٱّلح فَََل  ٱلصه

َ
ۚۡ أ ٍء َِحٍّ آءِ ُكه ََشح ٍَ ح ََ ٱل ٌِ َِا  ۖٗ وََجَػيح ا ٍَ ُٓ َنٰ َرححٗلا َذَفَخلح

ُِٔنَ  ٌِ َِا حمس، [30]إكبقاء:  ىجسيُؤح ۡرِض  ِِف  وََجَػيح
َ ا  ٱّلح َٓ َِا ذِي ًح وََجَػيح ِٓ ِ ٍِيَد ة ن حَ

َ
َرَنَِٰسَ أ

َخُدونَ  ٓح ًح َح ُٓ آَء حمس، [31]إكبقاء:  ىجسفَِجاٗجا ُشُتَٗل ىهَػيه ٍَ َِا ٱلصه ٗفا  وََجَػيح ًح  َشلح ُْ ۖٗ َو حُفٔٗظا ُمه
رُِعٔنَ  ػح ٌُ ا  َٓ ِ َح َءاَيٰخ َس حمس، [32]إكبقاء:  ىجسَخ ٍح اَر َوٱلشه َٓ حَو َوٱَله ِي َخيََق ٱّله َٔ ٱَّله ُْ َو

ٞ ِِف فَيَٖم  ۖٗ ُكّ َر ٍَ َتُدٔنَ  َوٱىحَل  .[33]إكبقاء:  ىجسيَصح

 (ثة إلك الفجرةثؿ قال: أّما الػرتة الؿؽقة الثالثة )مـ السـة السابعة بعد البع

فـجد ٕول مرة وصًػا تػصقؾقًّا لعؿٍؾ استغرق ستة أيام يف خؾؼ السؿاوات 

                                                     

 .(171، 170/ 1) مـاهؾ العرفان يف طؾقم الؼرآن، لؾزرقاين (1)
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ًح حمسوإرض، يؼقل اهلل تعالك يف سقرة فصؾت:  ِهُس ِ ن
َ
ُفُروَن  ُكوح أ ِي َخَيَق  ََلَسح ةِٱَّله

ِ َوَۡجحَػئَُن ََّلُ  نيح ٌَ ٔح ۡرَض ِِف يَ
َ َُدادٗ ٱّلح

َ
ٍِنيَ اۚۡ َذٰلَِم َربُّ ٱىحَعٰ ۥٓ أ وََجَػَو حمس، [9ت: ]فصؾ ىجسيَ

ا َرَنَِٰسَ  َٓ اٗٓء  ٌَِ  ذِي َٔ يهاٖم َش
َ
َبَػثِ أ رح

َ
ا ِِفٓ أ َٓ كحَنَٰت

َ
ٓ أ ا َٓ َر ذِي ا َوكَده َٓ ا َوَبَٰرَك ذِي َٓ ٔحكِ فَ

آنِينِيَ  آءِ حمس، [10]فصؾت:  ىجسّىِيصه ٍَ ىَٰٓ إََِل ٱلصه َٔ َخ ًه ٱشح َ  َوِِهَ  ُث ۡرِض ُدَخاٞن َذَلاَل ل
َ ا َولَِلح َٓ

َِا َطآنِِػنيَ  حَيح
َ
ٓ أ ا كَاََلَا ْٗ وح َنرح

َ
ٔحًَع أ َٔاٖت  حمس، [11]فصؾت:  ىجسٱئحتَِيا َط َه َشتحَع َشَمٰ ُٓ ٰ َذَلَغى

ۚۡ َذٰلَِم  ٗظا َصٰتِيَح وَِخفح ٍَ ِ َيا ة جح آَء ٱَّلُّ ٍَ ِها ٱلصه ۚۡ َوَزيه ا َْ َر مح
َ
آٍء أ ٍَ ِ َش

وحَِحٰ ِِف ُكّ
َ
ِ َوأ نيح ٌَ ٔح ِِف يَ
ِديُر ٱىحَػزِ  ًِ َتلح  .[12]فصؾت:  ىجسيِز ٱىحَػيِي

لدلقؾ العؾؿل الذي قّسؿ طؾك أساسف الػرتة الؿؽقة إلك ويػتؼر باول إلك ا

ؼ يف الؿرحؾتقـ ؾْ ؼ يف الؿرحؾة إولك، وقصة الخَ ؾْ ثالثة أقسام: فجعؾ فؽرة الخَ 

بؿا كزل فقفا مـ  الثاكقة والثالثة، والػرتة الؿؽقة مـ الـاحقة العؾؿقة، وفقؿا يختّص 

حة تؿّقز كؾَّ فرتٍة ؾ دون أدلة طؾؿقة واضؽْ قرآن ٓ يؿؽـ تؼسقؿفا طؾك هذا الشَّ 

ؼ ؾْ ر وجقده، إضافًة إلك أّن التػريَؼ بقـ قصة الخَ ا سقاها، وهذا أمر يتعذّ طؿّ 

 ٓ كجد لف صًدى يف الرتاث اإلسالمل طؾك ؾْ وفؽرة الخَ 
ٍّ

ؼ مسللُة خالِف لػظل

الـحق الذي يؼقل بف باول، وأرى أكف يف ذلؽ متلّثٌر بؼصة الخؾؼ ذات التػاصقؾ 

ر التؽقيـ يف العفد الؼديؿالدققؼة الؿذكقرة يف سػ
(1)

. 

                                                     

، ولؿ أطثر طؾك هذا 108، 101ذا التؼسقؿ يف فصؾ الرسؾ، ص، وكرر باول ه80دروس قرآكقة، ص (1)

، ولؿ أجد لف تػسقًرا طؾؿقًّا يؿؽـ الركقن إلقف. اكظر: يف الـبقات (التؼسقؿ إٓ طـد الؿستشرق )كقلدكف

= 
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ؼ والبعث يف ؾْ ث باول طـ تداخؾ فؽريت الخَ وبعد هاتقـ الؼضقتقـ تحدّ 

ؾ طؾك هذا التداخؾ بؿا ورد يف سقرة الـبلالؼرآن، ودلّ 
(1)

. ويستطرد بعد ذلؽ يف 

الحديث طـ الجـة والـار كؿا جاء وصػفؿا يف السقرة الؿذكقرة، ويـؼؾ طـ 

لجـة والـار، والثقاب والعؼاب، والحساب صقرة مجؿؾة طـ ا (تقر أكدريف)

إّن الحقاة الؼاسقة »ققَلف طـ كعقؿ الجـة:  -دون تعؼقب-والؿقزان، ويـُؼؾ طـف 

، وهذا ققل ُيػفؿ مـف أن محؿًدا هق مصدر «رلؾبدو كاكت وراء هذا التصقّ 

َر طؾك البدو هبذا التصقير، وإضافًة إلك أكف ٓ يؼقم  الؼرآن، وأكف حاَول أن يمثِّ

ْث البدو أو غقرهؿ طـ الجـة فؼط  كؿا -طؾك دلقؾ طؾؿل البتة، فالؼرآن لؿ ُيَحدِّ

وإكؿا تحّدث طـ الـار أيًضا حديًثا مستػقًضا، وربطفؿا بعؿؾ  -(تقر أكدريف)قال 

اإلكسان يف دكقاه: إن كان صالًحا فؾف الجـة، وإن كان فاسًدا فؾف الـار، وأحَسُب أّن 

قـ أصحاب الجـة وأصحاب الـار يف كثقر مـ سقره ره الؼرآن بالحقار الذي صقّ 

د ذلؽ، كؿا أن البدوي كان يتشبث بؿا كان طؾقف آباؤه مـ طبادٍة لألصـام يمكّ 

وخضقٍع لألوثان، وكان ذلؽ مـ أهؿ الؼضايا العؼدية التل تـاولفا الؼرآن أيًضا، 

                                                     
= 

، مؽتبة الصالح، مصر، 233رضا الدققؼل، ص /لؾدكتقر -تلصقؾ ودحض شبفات-والسؿعقات 

 هـ.1425الطبعة إولك، 

 (.40 -1: سقرة الـبل، مـ: )راجع (1)
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تشرققن الدطاوى التل قال هبا الؿس وقد سبؼ لـا الرّد يف الؿبحث السابؼ طـ كّؾ 

طـ مصدر الؼرآن
(1)

. 

كتاب -( ُخؾدكامة)ر طـ ديقان عْ وبعد أن كَؼؾ باول بعَض أبقاِت الشِّ 

حاوَل مـ خاللفا أن يستؽؿؾ ما كتبف  (يقهان فقلػجاكج جقتف)لؾشاطر  -الُخؾد

ما قالقه طـ الجـة يف طبارة مقجزة ختؿ  الؿستشرققن طـ الجـة، ثؿ رّد طؾك كّؾ 

لؼد كشَػ لل الؼرآُن طـ ُبْعٍد لؾجـة لؿ يره »: هبا حديثف يف هذا الػصؾ فؼال

«الرهبان والؼساوسة والػالسػة والالهقتققن الذيـ أّثروا يف دائريت الثؼافقة
(2)

. 

  

                                                     

 راجع ما سقؼ يف الؼضقة الثاكقة مـ الؿبحث إول مـ هذا البحث طـ )مصدر الؼرآن الؽريؿ(. (1)

 .86دروس قرآكقة، ص (2)
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 اخلامتة:

إّن الحؿد هلل، كحؿده وكستعقـف وكستغػره، وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا 

وصحبف ل وكسؾؿ طؾك سقدكا محؿد وطؾك آلف ومـ سقئات أطؿالـا، وكصؾِّ 

 والتابعقـ لف بنحسان إلك يقم الديـ، وبعد:

م رؤيًة كؼدية لؽتاب  دروس قرآكقة )حاولُت يف هذا البحث أن أقدِّ

إلؿاين  ّس ػف الؼِ ، لؿملِّ (سلؾؿسقحققـ: مدخؾ لدراسة كتاب الؿسؾؿقـ الؿؼدّ 

 مة، وتؿفقد، وثالثة مباحث. ، وجاءت هذه الرؤية يف مؼدّ (باول شػارتزيـاو)

ػ، وبقاَن مذهبف الربوتستاكتل، ومدى مؽاكَة الؿملِّ  َصَد البحُث ر التمهوديف 

أثِر هذا الؿذهب يف تـاُوِل قضايا الؽتاب، واقرتَح الباحُث تسؿقًة أخرى لؾؽتاب 

، ورصَد البحث بعض أهداف (مدخؾ لدراسة كتاب الؿسؾؿقـ الؿؼدس)وهل: 

ثالثة: ػ: كالدطقة إلك آطرتاف الؿتبادل بقـ أصحاب الدياكات الالؿملِّ 

 القفقدية، والؿسقحقة، واإلسالم.

: كَؼَد الباحث الؿـفج العؾؿل الذي يّتبعف الؿستشرققن المبحث األولويف 

قَّـ أّن باول تلّثر هبؿ يف محاولة استدراج يف طرض فؽرهؿ طـ اإلسالم، وبَ 

الؼارئ الؿسقحل لؼراءة كتابف، وبعِد طرِض ما رّدده باول مـ شبفات حقل 

هذه  ـَّد الباحُث آن الؽريؿ، وآياتف، وما جاء فقف مـ َتؽرار: فَ ترتقب سقر الؼر

بفات، وردَّ طؾقفا، وذلؽ مـ خالل الؿؼاركة بقـ ما قالف بعض الؿـصػقـ مـ الشُّ 
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س يف هذه الؿسللة، وما أثبتف باول كػُسف طؾؿاء الغرب طـ الؼرآن والؽتاب الؿؼدّ 

ـف يف مؽة، وما كزل مـف مـ وحدٍة مقضقطقة لؾؼرآن، وترابٍط وثقٍؼ بقـ ما كزل م

 يف الؿديـة.

مصدر الؼرآن هق القفقدية أو  وأصال الباحث يف الرّد طؾك الؼقل بلنّ 

ة كتائج، مـ أهؿفا: استؼالل الؼرآن الؽريؿ يف مصدره الؿسقحقة، ووصؾ إلك طدّ 

ا أو مسقحقًّا أو غقرهؿا، وأن  اإللفل طـ أّي مصدر آخر، سقاٌء كان يفقديًّ

 ملسو هيلع هللا ىلصلعالقة بقـ محؿد رت بالؿـفج الـؼدي الؼرآين، وأن االؿسقحقة هل التل تلثّ 

 والقفقد، وما ساَدها مـ خصام ومعارك ما كاكت لتتقَح الـؼؾ طـفؿ.

الذي جعؾُتف طـ الرسؾ، وجؿعُت فقف بقـ أربعَة فصقل:  المبحث الثاينويف 

. وقد طرَض باول يف فصؾقـ (، والـبل، وخاتؿ إكبقاءڠالرسؾ، وطقسك )

، ثؿ يرّد طؾك ملسو هيلع هللا ىلصقل كبقة محؿد شبفاٍت طديدًة ح (الـبل والرسؾ)مـفؿا، وهؿا: 

، وخاتؿ ڠطقسك )هذه الشبفات ردوًدا جّقدة يف الػصؾقـ أخريـ، وهؿا: 

ا يف سائر الؽتاب، فؼد فؼد اختؾػ مـفجف طؿّ  ڠ: فلّما يف فصؾ طقسك (إكبقاء

 ڠأثبَت بإدلة الؼرآكقة، ومؼاركتِفا مع إصحاحات الؽتاب الؿؼدس أن طقسك 

َمثاًل لبـل  إلف، وإكؿا هق طبُد اهلل ورسقلف، جعؾف اهللُ  لؿ يؽـ إلًفا، وٓ ابـ

طل  إسرائقؾ. وبإدلة كػِسفا وبالؿـفج كػِسف أثبَت أّن طقسك لؿ ُيْصَؾْب كؿا يدَّ

خاتؿ )الـصارى، وإكؿا رفعف اهلل إلقف كؿا قال اهلل يف الؼرآن الؽريؿ. ويف فصؾ 

وباّتباع مـفج الؿؼاركة بقـ آيات  بُِت باول بإدلة العؼؾقة والـؼؾقة،ُيثْ  (إكبقاء
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، «مقسك الثاين»محؿًدا هق خاتؿ إكبقاء، وأكف  الؼرآن وكصقص إكاجقؾ أنّ 

الذي بّشرت بف إكاجقؾ، ويـصُّ طؾك طالؿقة اإلسالم وتسامحف  «الباركؾقت»

س فنكف اهلل كؿا يتجؾك يف الؽتاب الؿؼدّ  مع سائر إديان السؿاوية إخرى، وأنّ 

ن مجتؿعً  يتجؾك يف الؼرآن الؽريؿ أيًضا، وأنّ  ا ا سقاسقًّ اإلسالم هق الذي كقَّ

 .ملسو هيلع هللا ىلصا بؼقادة محؿد ا طامًّ ا شعبقًّ إكساكقًّ 

ـ مـ فصقل قْ ػ يف فصؾَ الؿملِّ  مصادرَ  تّبع الباحُث ت المبحث الثالثويف 

، فقجد أكف يعتؿد طؾك (الحجر إسقد، وحؽؿ العالؿ وخالؼف)الؽتاب، وهؿا: 

ما كتبف الؿستشرققن طـ العالقة بقـ الحجر إسقد وطؼائد اإلسالم، وكّبف 

الباحث طؾك أكف ٓ بد مـ آطتؿاد طؾك الؿصادر اإلسالمقة الصحقحة التل تبقِّـ 

ْن ٓ طالقَة البتة بقـ هذا الحجر وطؼقدة التقحقد اإلسالمقة. وكاقش الباحُث أ

حتك تتسؼ التسؿقة مع الؿعـك  (حؽؿ العالؿ وخالؼف)َػ يف وْسِؿِف الؿملِّ 

ق بقـ فؽرة الخَ  قَّـ الباحث أنّ الؿؼصقد. وبَ  ؼ وقصة ؾْ باول يف هذا الػصؾ فرَّ

ؿ أدلة طؾؿقة ققية، كؿا قَ ؼ يف الؼرآن، وهق تػريؼ مػتَعؾ ٓ يعتؿد طؾك ؾْ الخَ  سَّ

إلك ثالث مراحؾ دوكؿا برهاٍن  -مرحؾة كزول الؼرآن يف مؽة-الؿرحؾة الؿؽقة 

 يف هذا التؼسقؿ. (كقلدكف)طؾؿل طؾك ذلؽ، وإكؿا تاَبَع الؿستشرَق 

 العالؿقـ دطقاكا أن الحؿد هلل رّب وآخر 
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